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1. เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จายควบกับเงินเดือน

   (1) เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น) ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 27,356,000 บาท 

2. เงินคาจาง

   (1) เงินคาจางประจํา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,434,000 บาท 

   (2) เงินคาจางชั่วคราว ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 18,047,000 บาท 

3. ประโยชนตอบแทนอื่น

   (1) เงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 571,200 บาท 

   (2) เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินคาตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงิน

       เพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะดังนี้

2.1 เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (เงินปฏิบัติงานนอกเวลา) ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 950,300 บาท 

2.2 คาตอบแทนพิเศษ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,539,600 บาท 

2.4 เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)

2.5 เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

(พ.ต.ส.)

2.6 เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหหนวยงานบริการในสังกัด ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,072,000 บาท 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.7 เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  - บาท 

2.8 เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการปองกันภัย ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

และดับเพลิง

2.9 เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 54,000 บาท 

ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)

2.10 เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานของครูการศึกษา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

(พ.ค.ส.)

2.11 เงินวิทยฐานะ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 270,000 บาท 

2.12 เงินชวยพิเศษเกี่ยวกับศพ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 

2.13 เงินอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 337,200 บาท 

   (3) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

   (4) เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

       ชายแดนภาคใต

รายการคาใชจายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจายจากรายได) เทศบาลตําบลเมืองแกลง

การจําแนกรายการคาใชจาย เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง



   (5) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 351,600 บาท 

       ขาราชการและลูกจางประจําของกรุงเทพมหานครและขาราชการครู

       กรุงเทพมหานคร

   (6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

   (7) เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและวันหยุด ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท 

       ราชการเฉพาะสําหรับขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นและ

       ลูกจางและพนักงานจาง (แพทย พยาบาล ทันตแพทย ฯลฯ)

   (8) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขสําหรับแพทย ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

       ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว

   (9) เงินคาเชาบาน ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 609,000 บาท 

  (10) เงินทําขวัญขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 

       ซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะการปฏิบัติหนาที่

  (11) เงินเกี่ยวกับศพขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

        ซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ

  (12) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 2,655,800 บาท 

  (13) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 144,100 บาท 

        ที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.) รวมถึงเงินชวยเหลือรายเดือนผูรับบํานาญซึ่ง .

        ลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)

  (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,014,200 บาท 

  (15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 2,819,900 บาท 

  (16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

  (17) เงินบําเหน็จความชอบคาตอบแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

        ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและ

        รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ

  (18) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

        แกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นลูกจางและพนักงานจาง

  (19) ทุนการศึกษา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

  (20) เงินเกษียณอายุกอนกําหนด ตั้งจายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

59,345,900 บาท 

หมายเหต ุ คิดเปนรอยละ 29.32 ของเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564 (งบประมาณรายจายทั่วไป

จํานวน 186,858,000 บาท งบเฉพาะกิจการประปา จํานวน 15,540,300 บาท รวมเปน 202,398,300 บาท)

รวมรายจายทั้งสิ้น

 - 2 -



เทศบาลตําบลเมืองแกลง
เขต/อําเภอ แกลง    จังหวัดระยอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68/1  ซอย-  ถนนเทศบาล 2  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง  21110

พื้นที่ 14.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 18,774 คน
ชาย 8,921 คน

หญิง 9,853 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

งบดําเนินงาน จํานวน 22,175,171.70 บาท

บาท
งบบุคลากร จํานวน 31,909,646.04 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 737,770.50 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 103,402,619.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 23,308,916.48

หมวดภาษีจัดสรร 75,281,457.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 57,628,779.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 525,085.75 บาท
หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,471,001.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,894,727.53 บาท

หมวดภาษีอากร 4,796,049.32 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,432,831.40 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จํานวน 151,029,932.13 บาท ประกอบด้วย

1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 30 โครงการ 
รวม 4,449,566.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 40 โครงการ รวม 12,244,254.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 300,065,603.29 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 103,851,385.03 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 428,604,165.37 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลงจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป



ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา

จํานวน 11,301,143.22  
จํานวน 8,844,669.02    
จํานวน 2,456,474.20    
จํานวน 18,697,835.95  
จํานวน 9,852,207.52    
จํานวน 0.00
จํานวน 0.00
จํานวน 39,790,379.10  

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

จํานวน 10,766,733.00  
จํานวน 8,166,267.95    
จํานวน 9,649,091.78    
จํานวน 316,503.70      
จํานวน -                 
จํานวน 13,690,763.16  
จํานวน
จํานวน 55,262.81        

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 79,499,500.00  
เงินฝากธนาคาร บาท

บาท

บาท
กู้เงินจากธนาคาร / ก.ส.ท./อ่ืนๆ บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล บาท

รายรับจริง บาท
รายจ่ายจริง

เงินสะสม บาท
ทุนสํารองเงินสะสม

บาท
กําไรสะสม บาท

บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล บาท
เงินฝากธนาคาร บาท

ทุนสํารองเงินสะสม บาท
กู้เงินจากธนาคาร / ก.ส.ท./อ่ืนๆ บาท

กําไรสะสม บาท
เงินสะสม บาท

รายรับจริง บาท
รายจ่ายจริง บาท

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 684,072.00 บาท
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 8,602,400.00 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท
งบลงทุน จํานวน 17,406,485.60 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อ.แกลง  จ.ระยอง

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 21,761,230.74 16,520,000.00 16,520,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

6,466,201.31 5,101,500.00 2,776,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,674,243.49 5,100,000.00 5,100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

2,756,826.03 3,000,000.00 3,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 494,696.50 301,000.00 351,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 39,153,198.07 30,023,500.00 27,748,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 98,722,549.18 91,340,300.00 89,585,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

98,722,549.18 91,340,300.00 89,585,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 59,081,251.00 61,525,000.00 69,525,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

59,081,251.00 61,525,000.00 69,525,000.00

รวม 196,956,998.25 182,888,800.00 186,858,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 28,724,128.19 34,378,800.00 32,925,600.00

งบบุคลากร 37,359,372.44 46,005,900.00 49,198,300.00

งบดําเนินงาน 35,297,582.22 53,435,900.00 62,426,600.00

งบลงทุน 15,359,302.00 36,120,200.00 29,479,500.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 12,669,171.90 12,923,000.00 12,803,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 129,409,556.75 182,888,800.00 186,858,000.00

รวม 129,409,556.75 182,888,800.00 186,858,000.00



รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

        12,464,871.29        12,650,000.00        12,590,000.00
0.00 0.00 0.00

            284,850.00             280,000.00             270,000.00
         2,172,025.00          2,000,000.00          2,100,000.00

0.00 0.00 0.00
         1,259,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
            304,126.02             245,000.00             200,000.00

0.00 0.00 0.00
            331,810.37             200,000.00             200,000.00
                  500.00                5,000.00                5,000.00
            521,570.00             250,000.00             245,000.00

19,398.45 30,000.00 50,000.00
0.00 0.00 0.00

      17,358,151.13       15,660,000.00       15,660,000.00

 รายจ่ายจริง  ประมาณการ  ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

         3,127,080.63          4,444,200.00          4,837,700.00
         5,430,714.64          6,635,000.00          6,875,000.00
         2,384,326.53          3,353,600.00          2,824,900.00
            500,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
         1,511,678.50             999,800.00          1,002,700.00
      12,953,800.30       15,432,600.00       15,540,300.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้
ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
ค่าจําหน่ายน้ําท่อธาร
ค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ
ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา
ค่าปรับ
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ผลประโยชน์อ่ืน

ค่าขายเศษของ
ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจ)
ค่าปรับ
ค่าแรง

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ

รวมรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่ายอ่ืน
งบเงินอุดหนุน
งบกลาง

รวมรายจ่าย

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน



รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1,796,774.00 1,900,000.00 1,800,000.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
552.55 1,000.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00
11,942,341.26 12,700,000.00 12,000,000.00

0.00 0.00 0.00
9,400.00 1,000.00 1,000.00

2,894,727.53 3,000,000.00 2,940,000.00
4,824,545.89 5,000,000.00 4,900,000.00
1,929,818.36 2,000,000.00 1,960,000.00

23,398,159.59 24,602,000.00 23,602,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1,593,459.00 2,090,000.00      2,090,000.00

842,147.46 1,755,400.00      1,719,000.00
55,725.00 0.00          51,800.00

9,728,191.78 10,090,000.00      9,890,000.00
0.00 0.00 0

1,521,569.57 2,265,000.00      2,080,000.00
13,741,092.81 16,200,400.00 15,830,800.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล
คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายได้
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
ค่าขายเศษของ

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย

ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยรับจํานํา
ค่าขายเศษของ
ดอกเบี้ยรับจํานํา

รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายเศษของ
รายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้อ่ืน
เงินทํานุบํารุงท้องถ่ิน 30%
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

รวมรายรับ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ

งบลงทุน
งบรายจ่ายอ่ืน
งบเงินอุดหนุน
งบกลาง

รวมรายจ่าย

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 31,401,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,451,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 28,882,000

แผนงานสาธารณสุข 12,978,000

แผนงานเคหะและชุมชน 26,723,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,228,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16,596,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27,670,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 32,925,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 186,858,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 20,274,200 0 0 20,274,200
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,427,000 0 0 4,427,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 15,847,200 0 0 15,847,200

งบดําเนินงาน 7,482,600 1,415,100 1,636,600 10,534,300
    ค่าตอบแทน 837,000 182,600 335,600 1,355,200

    ค่าใช้สอย 4,183,100 682,000 735,000 5,600,100

    ค่าวัสดุ 1,326,500 549,000 566,000 2,441,500

    ค่าสาธารณูปโภค 1,136,000 1,500 0 1,137,500

งบลงทุน 250,000 168,400 150,000 568,400
    ค่าครุภัณฑ์ 250,000 168,400 150,000 568,400

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000

                              รวม 28,031,800 1,583,500 1,786,600 31,401,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 4,050,800 0 4,050,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,050,800 0 4,050,800

งบดําเนินงาน 0 1,676,000 1,676,000
    ค่าตอบแทน 0 146,000 146,000

    ค่าใช้สอย 0 714,000 714,000

    ค่าวัสดุ 0 664,000 664,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 152,000 152,000

งบลงทุน 0 700,000 700,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 700,000 700,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000
    เงินอุดหนุน 0 25,000 25,000

                              รวม 4,050,800 2,401,000 6,451,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 6,572,400 0 6,572,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,572,400 0 6,572,400

งบดําเนินงาน 500,500 9,183,100 9,683,600
    ค่าตอบแทน 36,000 12,000 48,000

    ค่าใช้สอย 375,000 2,412,800 2,787,800

    ค่าวัสดุ 89,500 6,758,300 6,847,800

งบลงทุน 50,000 200,000 250,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 100,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 12,376,000 12,376,000
    เงินอุดหนุน 0 12,376,000 12,376,000

                              รวม 7,122,900 21,759,100 28,882,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 9,417,400 0 0 9,417,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,417,400 0 0 9,417,400

งบดําเนินงาน 155,000 1,749,200 1,283,200 3,187,400
    ค่าตอบแทน 10,000 2,000 214,000 226,000

    ค่าใช้สอย 45,000 808,000 918,000 1,771,000

    ค่าวัสดุ 100,000 539,200 71,000 710,200

    ค่าสาธารณูปโภค 0 400,000 80,200 480,200

งบลงทุน 0 0 53,200 53,200
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 53,200 53,200

งบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

                              รวม 9,572,400 1,749,200 1,656,400 12,978,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 4/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 6,795,000 0 0 0 6,795,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,795,000 0 0 0 6,795,000

งบดําเนินงาน 96,400 844,600 4,756,200 12,691,200 18,388,400
    ค่าตอบแทน 59,000 0 48,000 648,300 755,300

    ค่าใช้สอย 12,000 62,000 3,331,300 7,747,900 11,153,200

    ค่าวัสดุ 23,000 782,600 1,376,900 4,035,000 6,217,500

    ค่าสาธารณูปโภค 2,400 0 0 260,000 262,400

งบลงทุน 150,000 489,900 100,000 800,000 1,539,900
    ค่าครุภัณฑ์ 0 50,000 100,000 800,000 950,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 439,900 0 0 589,900

                              รวม 7,041,400 1,334,500 4,856,200 13,491,200 26,723,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 1,794,700 0 1,794,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,794,700 0 1,794,700

งบดําเนินงาน 0 1,428,800 1,428,800
    ค่าตอบแทน 0 98,800 98,800

    ค่าใช้สอย 0 1,310,000 1,310,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 5,000 5,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 5,000

                              รวม 1,794,700 1,433,800 3,228,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ
รวม

งบบุคลากร 293,800 293,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 293,800 293,800

งบดําเนินงาน 16,110,500 16,110,500
    ค่าตอบแทน 78,000 78,000

    ค่าใช้สอย 14,440,000 14,440,000

    ค่าวัสดุ 157,500 157,500

    ค่าสาธารณูปโภค 1,435,000 1,435,000

งบลงทุน 110,000 110,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 82,000 82,000
    เงินอุดหนุน 82,000 82,000

                              รวม 16,596,300 16,596,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 1,417,600 1,417,600
    ค่าตอบแทน 55,600 55,600

    ค่าใช้สอย 578,000 578,000

    ค่าวัสดุ 644,000 644,000

    ค่าสาธารณูปโภค 140,000 140,000

งบลงทุน 26,253,000 26,253,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,153,000 26,153,000

                              รวม 27,670,600 27,670,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 32,925,600 32,925,600
    งบกลาง 32,925,600 32,925,600

                              รวม 32,925,600 32,925,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

หน้า : 9/9



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 โดยท่ี เป็นการสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2564  อาศัย อํานาจตามความ                   
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ . 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ             
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 218,229,100 บาท 
  - งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จํานวน 186,858,000 บาท 
  - งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา จํานวน  15,540,300  บาท 
  - งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล จํานวน  15,830,800  บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจํานวน
รวมท้ังสิ้น 186,858,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 31,401,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,451,800 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 28,882,000 
  แผนงานสาธารณสุข 12,978,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 26,723,300 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,228,500 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16,596,300 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27,670,600 
ด้านการดําเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง 32,925,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 186,858,000 

  

 

/ ข้อ 5 งบประมาณ... 
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,290,979.51 15,000,588.64 16,633,417.59 1,350,000.00 -62.96 % 500,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 523,885.50 560,756.50 571,744.15 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     ภาษีป้าย 3,703,498.90 4,286,897.00 4,366,089.00 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 7.91 % 11,870,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 133,030.00 179,200.00 189,980.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 18,651,393.91 20,027,442.14 21,761,230.74 16,520,000.00 16,520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 199,545.00 268,800.00 284,970.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 39,909.00 53,760.00 56,994.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 36,489.46 55,760.45 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 2,070.00 1,680.00 2,040.00 500.00 300.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 33,837.00 27,024.00 36,913.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 7,926,894.65 5,565,495.01 4,058,799.86 3,748,000.00 -59.98 % 1,500,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 35,095.00 35,854.00 36,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

81,400.00 60,700.00 67,450.00 80,000.00 -33.75 % 53,000.00

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  09:41:43 หน้า : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

48,200.00 49,200.00 18,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 27,990.00 11,970.00 11,980.00 1,000.00 1,400.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 145,990.00 143,550.00 152,790.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,670.00 4,900.00 4,010.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 1,400.00 1,200.00 2,800.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 188,300.00 264,400.00 176,100.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 900.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 7,740.00 5,540.00 3,080.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 19,400.00 18,400.00 27,600.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 520,566.00 350,181.00 752,759.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 24,168.00 29,656.00 35,688.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

451,370.00 441,220.00 485,322.00 600,000.00 -25.00 % 450,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

38,500.00 42,500.00 49,500.00 21,000.00 19.05 % 25,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 40,800.00 33,900.00 60,150.00 15,000.00 233.33 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 58,000.00 55,000.00 52,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,370.00 2,500.00 2,540.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 13,620.00 17,690.00 20,555.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 1,000.00 3,000.00 2,000.00 7,000.00 -71.43 % 2,000.00

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  09:41:43 หน้า : 2/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,924,734.65 7,534,609.47 6,466,201.31 5,101,500.00 2,776,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4,186,020.00 4,146,730.00 3,994,250.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ดอกเบี้ย 2,835,434.96 3,129,687.63 3,679,993.49 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,021,454.96 7,276,417.63 7,674,243.49 5,100,000.00 5,100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 2,718,300.04 2,372,383.01 2,756,826.03 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,718,300.04 2,372,383.01 2,756,826.03 3,000,000.00 3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 100.00 60.00 165.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าขายแบบแปลน 108,000.00 7,000.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 599,846.41 373,360.59 494,531.50 250,000.00 20.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 707,946.41 380,420.59 494,696.50 301,000.00 351,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 1,417,769.57 2,798,848.26 2,869,650.46 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 29,789,460.24 34,987,671.34 32,881,478.21 33,000,000.00 0.00 % 33,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 33,866,352.04 41,061,444.43 35,840,914.62 33,500,000.00 -1.49 % 33,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,253,564.71 3,227,713.09 2,157,011.70 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,985,629.50 14,580,639.00 15,933,841.93 13,068,800.00 0.00 % 13,068,800.00
     ภาษีสุรา 3,728,659.01 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าภาคหลวงแร่ 287,651.06 204,091.75 286,917.62 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 116,135.87 113,404.85 140,268.64 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

7,077,834.00 9,248,689.00 8,612,466.00 7,621,500.00 -16.47 % 6,366,200.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 87,523,056.00 106,222,501.72 98,722,549.18 91,340,300.00 89,585,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

53,209,623.00 55,625,002.00 59,081,251.00 61,525,000.00 13.00 % 69,525,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 53,209,623.00 55,625,002.00 59,081,251.00 61,525,000.00 69,525,000.00
รวมทุกหมวด 179,756,508.97 199,438,776.56 196,956,998.25 182,888,800.00 186,858,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อ.แกลง  จ.ระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 186,858,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,520,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 500,000 บาท

ลดลง 850,000 บาท เนื่องจากถูกยกเลิกโดย พรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 30,000 บาท

ลดลง 20,000 บาท เนื่องจากถูกยกเลิกโดย พรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 4,000,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงรับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 11,870,000 บาท

เพิ่มขึ้น 870,000 บาทเนื่องจากเป็น พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของ
ปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 120,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,776,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 30,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 1,500 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท

ลดลง จํานวน 2,248,000 บาท  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 53,000 บาท

ลดลง จํานวน 27,000 บาท  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 10,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 14,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 150,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2,500 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 50,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 450,000 บาท

ลดลง 150,000บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงบาง
รายการที่ยกเลิกไม่ได้เก็บ
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 25,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 4,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

เพิ่มขึ้น 35,000 บาท เนื่องจากมีการปรับค่าธรรมเนียมใหม่ตาม
เทศบัญญัติ

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 50,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

ลดลง จํานวน 5,000 บาท  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 3,000,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 2,100,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 3,000,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 351,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 300,000 บาท

เพิ่มขึ้น 50,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ตามงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 89,585,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 2,400,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 33,000,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 33,000,000 บาท

ลดลง จํานวน 500,000 บาท  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,500,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,068,800 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 6,366,200 บาท

ลดลง จํานวน 1,255,300 บาท  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 69,525,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 69,525,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 8,000,000 บาท เนื่องจากได้รับอุดหนุนเงิน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา
ประจําป 2564 รายการเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาค
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,104,886.17 1,133,280 1,133,280 1,133,300 0 % 1,133,300

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 262,246.82 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 262,246.82 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

323,196.42 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,429,640 2,429,640 2,429,640 2,429,700 0 % 2,429,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,382,216.23 4,426,920 4,426,920 4,427,000 4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,043,892.85 2,991,018.7 2,964,956.12 10,746,400 15.84 % 12,448,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,393 0 0 215,900 -42.29 % 124,600

เงินประจําตําแหนง 126,000 103,193 84,000 324,000 0 % 324,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 250,140 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 833,880 906,549.67 1,081,080 2,638,100 1.91 % 2,688,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 109,620 110,527 111,080 165,100 7.33 % 177,200

เงินอื่นๆ 84,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,443,185.85 4,445,428.37 4,325,116.12 14,173,500 15,847,200
รวมงบบุคลากร 8,825,402.08 8,872,348.37 8,752,036.12 18,600,500 20,274,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 600,000

คาเบี้ยประชุม 10,625 9,000 11,062.5 10,000 20 % 12,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 59,400 60,400 62,400 74,400 0.81 % 75,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 62,500 37,500 12,500 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 132,525 106,900 85,962.5 234,400 837,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 951,537.5 936,932.4 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 11,691.51 296,400 425.1 % 1,556,400

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 0 0 0 136,900 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 2,000 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา

0 0 461,815.2 540,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0 0 99,000 108,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
หมูอาคารลดโลกร้อน

0 0 99,000 108,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 189,000 216,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)

0 0 99,000 108,000 -100 % 0

โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 111,200.38 150,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 61,175 90,285 48,000 250,000 81.2 % 453,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา 226,000 282,750 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัด
ไฟฟ้า

65,760 4,720 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

15,690 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 21/9/2563  09:44:48 หน้า : 3/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 172,615 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม
รอยพอ ศูนยพระมหาชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0 10,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม
รอยพอหลวง ศูนยพระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

570,740 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศ
ศานุวงศ

0 103,083 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

49,303 47,935 45,555 200,000 0 % 200,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 0 0 246,000 163,100 83.94 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 182,310 0 100 % 200,000

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 0 100 % 920,000

โครงการสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติในระดับพื้นที่

0 0 4,390 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามรอยพอ
หลวง ศูนยพระมหาชนกเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

0 0 21,625 550,000 -74.24 % 141,700

โครงการอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า 0 0 33,020 4,000 1,650 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 151,764.3 136,719.48 132,002.98 550,000 -54.55 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 2,091,969.8 1,785,039.88 1,783,610.07 3,432,400 4,183,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 132,159.5 222,556 318,694 300,000 33.33 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,272 22,363 7,560.62 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,447 59,975 17,395 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 737.23 6,141.8 8,142.2 110,000 9.09 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 36,400 11,760 24,500 119,500 0 % 119,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 373,605.94 309,844.07 271,097.59 380,000 16.32 % 442,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 24,518 83,935 80,540 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 89,387.5 67,350 89,361 150,000 0 % 150,000

วัสดุอื่น 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 703,527.17 783,924.87 817,290.41 1,164,500 1,326,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 537,479.41 592,601.88 607,062.12 613,000 6.04 % 650,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,959.84 15,752.54 14,823.78 70,000 0 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการโทรศัพท 55,507.07 62,244.72 41,690.11 100,000 0 % 100,000

คาบริการไปรษณีย 86,641 56,966 63,641 257,000 -41.63 % 150,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 153,866 119,626 121,980 166,000 0 % 166,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 846,453.32 847,191.14 849,197.01 1,206,000 1,136,000
รวมงบดําเนินงาน 3,774,475.29 3,523,055.89 3,536,059.99 6,037,300 7,482,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0 775,000 0 0 0 % 0

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 0 0 1,288,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
(สํานักปลัด)

0 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) (สํานัก
ปลัด)

0 0 0 27,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (สํานัก
ปลัด)

0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 47,080 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 52,965 250,000 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,080 775,000 52,965 1,604,000 250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการติดตั้งฉากกั้น PVC ห้องประชุม
สภาเทศบาลฯ ชั้น 3 0 30,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้งชนิดโพลี (ชุมชน
หมูบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) และ
ชุมชนหนองกระโดง)

0 0 42,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซ
ลารเซลล (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนในยาง 
และชุมชนหนองกระโดง)

0 0 42,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 34,000 84,000 0 0
รวมงบลงทุน 47,080 809,000 136,965 1,604,000 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 11,956 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 11,956 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 11,956 0 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 12,646,957.37 13,216,360.26 12,425,061.11 26,266,800 28,031,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,914,740 1,899,420 2,170,998.71 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 15,917 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 67,000 60,000 60,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 528,247.74 524,444.16 539,640 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,774 32,350 33,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,543,761.74 2,516,214.16 2,819,555.71 0 0
รวมงบบุคลากร 2,543,761.74 2,516,214.16 2,819,555.71 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเชาบ้าน 72,000 74,000 79,200 102,800 44.75 % 148,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,070 9,600 9,600 16,800 -17.86 % 13,800

รวมค่าตอบแทน 81,070 83,600 88,800 119,600 182,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 330,350.5 198,731 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 165,000 180,000 66.67 % 300,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 1,926 12,000 233.33 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก 0 0 26,600 26,600 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 92,924 70,000 0 % 70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,125 3,450 1,525 12,000 0 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล

8,000 0 62,677 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

20,490 5,750 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

44,770 15,540 35,490 70,000 0 % 70,000

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และ
หลักธรรมาภิบาล

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมบริหารงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมือง
แกลงและ
ผลประโยชนทับซ้อน

0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,381.35 24,641.5 31,860 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 435,116.85 248,112.5 418,002 520,600 682,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 107,184 104,648.4 94,658 148,400 129.11 % 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,376.52 11,802.1 9,250 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,044.5 9,942 4,887 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 11,245.7 0 706.2 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,559 0 3,896.76 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 45,870 49,710 40,837 60,000 0 % 60,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 200,279.72 176,102.5 154,234.96 357,400 549,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 1,121.2 1,321.45 1,219.8 1,500 0 % 1,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,121.2 1,321.45 1,219.8 1,500 1,500
รวมงบดําเนินงาน 717,587.77 509,136.45 662,256.76 999,100 1,415,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้สาขาโทรศัพท 81,106 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องสงขนาด 500 วัตตพร้อมขยาย
สัญญาณ

0 0 0 0 100 % 72,700

ลําโพง
0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ป้ายไฟวิ่ง 0 0 0 0 100 % 45,700

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2 (วิชาการฯ)

0 0 0 27,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,106 0 7,000 47,000 168,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 46,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 46,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 81,106 46,000 7,000 47,000 168,400

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,342,455.51 3,071,350.61 3,488,812.47 1,046,100 1,583,500
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,455,657.41 2,492,860 2,509,510 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 14,200 26,765 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 739,418.06 848,299.35 893,195.33 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 67,070 58,248 44,100 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,280,145.47 3,431,607.35 3,491,570.33 0 0
รวมงบบุคลากร 3,280,145.47 3,431,607.35 3,491,570.33 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 140,000 0 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 98,000 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 38,500 43,500 60,600 74.26 % 105,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 52,250 25,100 10,700 15,000 166.67 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 52,250 63,600 152,200 265,600 335,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,765.93 5,983.93 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 2,026 72,300 342.6 % 320,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 65,700 5,000 0 % 5,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 3,529.93 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการรณรงคเชิญชวนและสง
เสริมการชําระภาษี 

24,820 11,668 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

66,890 131,220 86,640 135,000 11.11 % 150,000

โครงการรณรงคเชิญชวนและสงเสริมการ
ชําระภาษี

0 0 10,770 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงคประหยัดน้ํามัน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 105,547.5 95,359.4 141,743.1 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 208,023.43 244,231.33 310,409.03 477,300 735,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,870 44,113.45 139,192.1 149,000 0.67 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,744.1 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 1,455.2 1,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,600 24,000 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 195,221.6 210,629.38 173,640.76 180,000 55.56 % 280,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร 14,774.99 18,790.08 31,809.4 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 282,210.69 297,532.91 346,097.46 466,000 566,000
รวมงบดําเนินงาน 542,484.12 605,364.24 808,706.49 1,208,900 1,636,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) (กองคลัง)

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง

0 20,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) (กองคลัง)

0 0 0 12,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (กองคลัง) 0 0 0 10,000 -100 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว (กอง
คลัง)

0 0 0 2,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 38,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,000 20,900 0 197,700 150,000
รวมงบลงทุน 38,000 20,900 0 197,700 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,875,629.59 4,057,871.59 4,300,276.82 1,406,600 1,786,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,865,042.47 20,345,582.46 20,214,150.4 28,719,500 31,401,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 585,300 -1.66 % 575,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 7,300 46.58 % 10,700

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 836,100 -28.09 % 601,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 2,484,400 5.27 % 2,615,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 236,000 5.04 % 247,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 4,149,100 4,050,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 4,149,100 4,050,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 4,149,100 4,050,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 366,360 476,260 551,760 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 14,200 17,460 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 781,608.38 746,400 784,860 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,380,210 2,113,571 2,317,978 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 309,395 247,334 246,627 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,837,573.38 3,597,765 3,918,685 0 0
รวมงบบุคลากร 3,837,573.38 3,597,765 3,918,685 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 41,800 67,400 35,000 117.14 % 76,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,050 16,500 26,200 45,000 55.56 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 29,050 58,300 93,600 80,000 146,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 762 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 321 7,000 0 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจราจรชวงเทศกาลตาง ๆ

20,240 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตาง 
ๆ

0 21,623 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15,619.97 32,770 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. 89,505 93,320 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

10,000 4,300 11,600 30,000 0 % 30,000

โครงการชวยเหลือประชาชน 0 0 191,256.16 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 26,565 30,000 166.67 % 80,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 29,594 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 97,000 0 % 97,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

0 0 120,615 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. 0 0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,735 46,317.8 86,322.6 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 202,861.97 198,330.8 466,273.76 464,000 714,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,356 19,025 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 7,000 0 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,534 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 13,000 0 % 13,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 92,098 9,256 2,450 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,760.59 140,359.7 106,988.8 140,000 50 % 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,940 6,000 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 44,610 44,310 45,000 0 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 963 0 6,000 0 % 6,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 139,600 0 250,000 20 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 230,154.59 369,347.7 153,748.8 544,000 664,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 87,658.59 85,581.94 89,185.07 100,000 0 % 100,000

วันที่พิมพ : 21/9/2563  09:44:48 หน้า : 19/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 23,069.2 33,981.06 36,189.54 38,000 0 % 38,000

คาบริการโทรศัพท 9,387.01 9,815.02 9,210.13 14,000 0 % 14,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 120,114.8 129,378.02 134,584.74 152,000 152,000
รวมงบดําเนินงาน 582,181.36 755,356.52 848,207.3 1,240,000 1,676,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิงชนิดถังสแตนเลส 
ชนิดทรงรี ขนาดความจุไมน้อยกวา 12,000 
ลิตร

0 0 0 4,250,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 78,250 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 400,000 75 % 700,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,250 0 0 4,650,000 700,000
รวมงบลงทุน 78,250 0 0 4,650,000 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 25,000 25,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,498,004.74 4,353,121.52 4,766,892.3 5,915,000 2,401,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,498,004.74 4,353,121.52 4,766,892.3 10,064,100 6,451,800

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 120,840 3,272,200 22.32 % 4,002,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 228,200 18.32 % 270,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 35,100 216,000 1,925,700 2 % 1,964,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 3,899 24,000 88,400 1.47 % 89,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอื่นๆ 0 0 0 134,400 38.39 % 186,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 38,999 360,840 5,708,900 6,572,400
รวมงบบุคลากร 0 38,999 360,840 5,708,900 6,572,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 18,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 18,000 36,000 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 963 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 1,040 10,720 10,000 0 % 10,000

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และ
การให้ความชวยเหลือนักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0 0 0 350,000 0 % 350,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,480 7,875 2,960 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 5,443 8,915 13,680 375,000 375,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 29,933 29,993 29,955 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 15,300 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,529.6 34,626.2 38,773.7 41,500 0 % 41,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,870 10,000 350 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 72,332.6 89,919.2 69,078.7 89,500 89,500
รวมงบดําเนินงาน 77,775.6 98,834.2 100,758.7 500,500 500,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 28,150 0 0 0 0 % 0

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,150 0 0 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 28,150 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 105,925.6 137,833.2 461,598.7 6,259,400 7,122,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,172,110 1,603,085 1,680,900 0 0 % 0

เงินวิทยฐานะ 67,200 84,700 109,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,546,254.19 1,449,180 1,473,140.28 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 66,419 62,433 55,764 0 0 % 0

เงินอื่นๆ 67,200 67,200 67,200 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,919,183.19 3,266,598 3,386,204.28 0 0
รวมงบบุคลากร 2,919,183.19 3,266,598 3,386,204.28 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 9,100 0 3,000 300 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0 9,100 0 3,000 12,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,621.5 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

1,345,923 1,823,706 0 53,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

89,868 35,566 18,880 128,500 -53.31 % 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 2,135,642 2,266,500 2.93 % 2,332,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,918.5 1,900 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,448,331 1,861,172 2,154,522 2,468,000 2,412,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,696 50,000 49,873 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 161,398.8 9,983.1 9,993.8 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,986 29,525 46,885 50,000 0 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 4,451,134.66 4,415,146.64 4,524,874.8 6,452,500 0.55 % 6,488,300

วัสดุกอสร้าง 27,597.44 17,400.34 19,741.5 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 12,769 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 27,638.1 4,950 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,940 3,120 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,833.3 8,420 9,982 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 36,712 16,190 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 4,769,298.2 4,600,192.18 4,706,300.1 6,662,500 6,758,300
รวมงบดําเนินงาน 6,217,629.2 6,470,464.18 6,860,822.1 9,133,500 9,183,100

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บุนวม 0 0 79,000 79,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานล้อเลื่อน 0 0 0 2,950 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้อง
คอมพิวเตอร โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0 0 80,400 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
40,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้องสมุด 
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0 0 102,400 0 0 % 0

จัดจ้างทํากระดานไวทบอรด พร้อมบอรด
ชันอ้อย 

75,200 0 0 0 0 % 0

จัดจ้างทําผ้ามานพร้อมอุปกรณและติดตั้ง 87,053 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร 0 0 19,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับครู 0 0 2,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
พร้อมติดตั้ง 

79,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค ๔ ชั้นโลง 0 0 19,600 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร 0 0 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโต๊ะญี่ปุนทรงสี่เหลี่ยม ทําจากไม้
ยางพารา

57,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะสําหรับครู 0 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว 
พร้อมติดตั้ง

56,452 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารไม้บนโลงลางบานเปิด 0 0 0 34,000 -100 % 0

ตู้แบบฟอรม ไมน้อยกวา 15 ลิ้นชัก 0 0 0 7,200 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด 0 0 0 33,000 -100 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนสูงกระจก 0 0 0 37,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต  0 0 0 6,900 -100 % 0

โต๊ะหน้าขาว 0 0 0 24,000 -100 % 0

พัดลมโคจร 0 0 0 85,800 -100 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนอนุบาลทําจากไม้
ยางพารา

79,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษาต้น 0 0 0 59,400 -100 % 0

โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนอนุบาล 0 0 0 84,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต 
เพาะเวอร มิกเซอร

0 0 56,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้ออุปกรณสนามเด็กเลน 519,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์

จัดหาครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป์สําหรับ
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 0 0 430,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 953,505 0 855,600 453,750 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินพื้นที่ระหวางอาคารเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับอาคาร
อนุบาล

350,000 0 0 0 0 % 0

อาคารตาง ๆ

คาติดตั้งเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยูเมือง
แกลงวิทยา

0 400,718 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 200,000 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 350,000 600,718 0 150,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 1,303,505 600,718 855,600 603,750 200,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 12,239,060 12,321,100 0 0 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 12,461,000 12,496,000 -0.96 % 12,376,000

รวมเงินอุดหนุน 12,239,060 12,321,100 12,461,000 12,496,000 12,376,000
รวมงบเงินอุดหนุน 12,239,060 12,321,100 12,461,000 12,496,000 12,376,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 22,679,377.39 22,658,880.18 23,563,626.38 22,233,250 21,759,100
รวมแผนงานการศึกษา 22,785,302.99 22,796,713.38 24,025,225.08 28,492,650 28,882,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 537,900 564,000 588,360 2,876,700 21.08 % 3,483,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 60,600 -64.85 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 102,000 -41.18 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 162,500 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 3,880,300 37.25 % 5,325,600
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 340,800 54.72 % 527,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 555,900 582,000 606,360 7,422,900 9,417,400
รวมงบบุคลากร 555,900 582,000 606,360 7,422,900 9,417,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,400 4,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 2,400 4,800 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 374.5 1,513 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 909.5 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

800 0 0 45,000 -55.56 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,543 9,886.8 11,525.5 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 12,717.5 11,399.8 12,435 60,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,950 55,815 49,582 50,000 0 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 48,951.74 42,674.87 69,431.45 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 97,901.74 98,489.87 119,013.45 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 110,619.24 112,289.67 136,248.45 170,000 155,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (กองสาธารณสุขฯ) 0 0 0 11,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19 นิ้ว) 
(กองสาธารณสุขฯ)

0 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) (กองสาธารณ
สุขฯ)

0 0 0 12,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (กอง
สาธารณสุขฯ)

0 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 65,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 65,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 666,519.24 694,289.67 742,608.45 7,658,800 9,572,400
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 745,920 783,000 835,860 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,840 223,440 230,160 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 962,760 1,006,440 1,066,020 0 0
รวมงบบุคลากร 962,760 1,006,440 1,066,020 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,490 87,445.49 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 9,924 114,700 123.19 % 256,000

คาเชาทรัพยสิน 0 0 68,270 69,000 10 % 75,900

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 5,580 7,000 0 % 7,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 1,719.49 9,100 54.95 % 14,100

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการตลาดสีเขียว 23,400.4 6,640 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

65,600 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการรวมใจอนุรักษสิ่งแวด
ล้อม

0 20,880 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษแมน้ําประแส 17,175 25,365 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

10,020 4,900 37,165 10,000 100 % 20,000

คาใช้จายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย ชุมชนใสใจสุขภาพ

40,430 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย Clean Food Good Taste

45,675 28,455 0 0 0 % 0

โครงการตลาดสีเขียว 0 0 16,270 3,000 1,233.33 % 40,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 111,555 100,000 50 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ผู้ขายของในตลาด

0 0 23,450 0 0 % 0

โครงการรณรงคเพื่อป้องกันยาเสพติด 0 10,195 12,140 0 100 % 30,000

โครงการรวมใจอนุรักษสิ่งแวดล้อม 0 0 21,930 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 35,350 0 0 0 % 0
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โครงการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 0 0 16,020 0 0 % 0

โครงการอนุรักษแมน้ําประแสร 0 0 43,970 40,000 125 % 90,000

โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียชุมชน 0 0 17,801.61 0 0 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

0 0 0 30,000 50 % 45,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 274,790.4 219,230.49 385,795.1 402,800 808,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,994.05 0 23,650 20,500 0 % 20,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,159.87 14,648.3 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 810 5,440 950 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0 132,734.69 0 350,000 0 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 88,375 54,400 115,800 2.5 % 118,700

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,000 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 19,804.05 250,709.56 93,648.3 531,300 539,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 208,259.93 210,675.34 229,229.01 350,000 0 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 28,569 34,749.32 30,649.08 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 236,828.93 245,424.66 259,878.09 385,000 400,000
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รวมงบดําเนินงาน 531,423.38 715,364.71 739,321.49 1,319,100 1,749,200
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องช๊อตสุกรให้สลบด้วยไฟฟ้า 0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 45,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างโรงพักสัตว โรงฆาสัตว 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ําบริเวณโรงฆาสัตว 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งรางระบายน้ําฝน และหลังคา
คลุมทางเดินเชื่อมระหวาง 2 อาคาร อาคาร
ตลาดสดเทศบาล 1

0 0 0 260,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณตลาดสด
เทศบาล 1

0 0 0 148,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตวเทศบาลตําบล
เมืองแกลง (สวนสกปรก)

0 0 0 900,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,958,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,003,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 400,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 400,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,894,183.38 1,721,804.71 1,805,341.49 3,322,100 1,749,200
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 486,960 510,600 535,620 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 18,000 18,000 18,000 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 8,913.54 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 616,247.73 658,920 681,720 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 55,555.14 59,000 60,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,227,676.41 1,288,520 1,337,340 0 0
รวมงบบุคลากร 1,227,676.41 1,288,520 1,337,340 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 76,000 168.42 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,600 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 1,600 0 86,000 214,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,710 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 15,000 3,120 % 483,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
สงเสริมสุขภาพ

0 0 292,500 299,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 1,520 15,000 -66.67 % 5,000

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการใน
เด็กอายุ 0-72 เดือน(ในโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี)

0 60,580 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
(โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข
ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

0 0 0 82,000 -100 % 0

โครงการควบคุมหนอนพยาธิในนักเรียน 0 0 40,524 0 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการ
อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุข
ของ
ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี)

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพหนวยแพทยเคลื่อนที่ 
(ในโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี)

0 18,000 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน
(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน
ด้าน
การสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 360,000

โครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 0 0 7,316 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราช
ประสงค

0 0 64,382 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,000 0 1,594.3 45,000 55.56 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 19,710 78,580 407,836.3 716,000 918,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,330 17,266.6 9,170 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,132.51 0 2,930 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,080 4,995 9,950 80,000 -81.25 % 15,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 2,000 50 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,491.48 12,349.4 4,624.25 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 6,000 0 10,000 280,000 -96.43 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,340 0 5,000 25,000 -80 % 5,000

วัสดุกีฬา 1,500 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 3,490 9,769.1 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 63,363.99 44,380.1 41,674.25 433,000 71,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 22,119.03 46,504.13 47,854.36 53,000 13.21 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,420.34 4,425.52 1,782.62 8,000 0 % 8,000

คาบริการโทรศัพท 1,571.84 1,335.7 2,370.49 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,206.9 7,575.6 13,657.13 22,200 -67.57 % 7,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 34,318.11 59,840.95 65,664.6 88,200 80,200
รวมงบดําเนินงาน 117,392.1 184,401.05 515,175.15 1,323,200 1,283,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 1,700 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 21/9/2563  09:44:49 หน้า : 40/88



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ตัว 26,600 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 
BTU พร้อมติดตั้ง

26,390 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 2 ชั้น 12,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะไม้ 1,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (กองสาธารณ
สุขฯ)

0 0 0 9,200 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0 775,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ป้ายไฟวิ่ง 0 0 0 0 100 % 23,200

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซืืือเครื่องให้การรักษาด้วยกระแส
ไฟฟ้า

0 210,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อรถเข็น 10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,790 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,980 985,000 0 39,200 53,200
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

คากอสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประ
สงค ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนารถ)

0 777,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

43,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 43,200 777,400 0 0 0
รวมงบลงทุน 130,180 1,762,400 0 39,200 53,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 82,233 0 0 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลงแก้วกล้า

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

0 0 0 18,000 11.11 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบใหญ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสารนารถ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมูบ้านเอื้ออาทรระยอง 
(วังหว้า)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลมทาตะเคียน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 90,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000 82,233 0 18,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 82,233 0 18,000 320,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,565,248.51 3,317,554.05 1,852,515.15 1,380,400 1,656,400
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รวมแผนงานสาธารณสุข 4,125,951.13 5,733,648.43 4,400,465.09 12,361,300 12,978,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 490,860 631,620 786,660 1,749,100 70.19 % 2,976,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 42,600 -50 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 629,800 -10.21 % 565,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 4,248,200 -32.76 % 2,856,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 366,000 -34.32 % 240,400

เงินอื่นๆ 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 625,260 766,020 921,060 7,170,100 6,795,000
รวมงบบุคลากร 625,260 766,020 921,060 7,170,100 6,795,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 25,000 29,000 0 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 29,000 59,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

4,600 7,400 9,836 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 856 2,000 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 4,600 7,400 10,692 12,000 12,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,128 29,944 19,986 17,000 17.65 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,350 0 3,000 0 100 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 19,478 29,944 22,986 17,000 23,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 1,938.48 2,259.69 2,742.52 2,400 0 % 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,938.48 2,259.69 2,742.52 2,400 2,400
รวมงบดําเนินงาน 26,016.48 39,603.69 61,420.52 60,400 96,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) (กองชาง)

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กอง
ชาง)

0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 32,500 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 651,276.48 805,623.69 982,480.52 7,263,000 7,041,400
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 646,080 487,500 0 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 919,164 978,036 0 0 0 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,397,980 1,322,820 258,360 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 133,964 106,839 21,060 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,097,188 2,895,195 279,420 0 0
รวมงบบุคลากร 3,097,188 2,895,195 279,420 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 41,500 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,250 9,300 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,250 50,800 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,125.75 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

9,200 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 33,509.23 105,769.5 22,684 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 45,834.98 105,769.5 22,684 92,000 62,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,758 9,950 0 0 100 % 2,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 242,399.15 699,469.7 359,680.5 700,000 0 % 700,000

วัสดุกอสร้าง 164,847.49 777,378.17 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,193 682 1,030 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 191,305.98 201,303.18 59,751.2 57,000 4.56 % 59,600

วัสดุคอมพิวเตอร 25,480 35,270 0 0 100 % 5,000

วัสดุอื่น 663.5 0 520.9 6,000 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 641,647.12 1,724,053.05 420,982.6 773,000 782,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 56,891.07 98,634.99 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 56,891.07 98,634.99 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 784,623.17 1,979,257.54 443,666.6 865,000 844,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 56,925 19,620 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,925 19,620 0 50,000 50,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

คากอสร้างและปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคที่ทําการชุมชนในยางตอจาก
ของเดิม (ชุมชนในยาง)

0 689,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณสม
ศักดิ์ เจริญรวย (ชางเครื่องเสียง) ถนนพล
งช้างเผือก ซอย 3 (ขวามือ) (ชุมชนพลงช้าง
เผือก)

0 987,195 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลา
ตาผอง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชนสารนารถ)

217,800 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยบุญมีตรงข้าม
ซอยจินดาวัฒน (ชุมชนหนองกระโดง)

0 1,998,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณข้าบริษัทโตโยต้า 
(เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุนไป
ออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที่ 2) (ชุมชน
สารนารถ)

0 799,600 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชน
หนองควายเขาหัก)

272,800 0 0 0 0 % 0
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คากอสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช 
ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0 78,500 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 
ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะลุถนนข้างร้าน
โชคชัยฮอนด้า(ข้างกังหันลมเกา) (ชุมชน
หนองแหวน)

1,929,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณ
นงลักษณ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน)

0 1,252,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้าน
ลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถาน
ธรรม(ชุมชนมาบใหญ)

546,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนตอจากของเดิม 
ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก (ชุมชนดอน
มะกอก)

0 994,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านครู
สมศักดิ์ (สอยมวย) ถนนสุนทรภูซอย 7 หลัง
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (ชุมชนพลงช้าง
เผือก)

0 156,000 0 0 0 % 0
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คากอสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแมชางชัย 
ถนนศาลาตาผอง (หนองแหวน) ตรงข้าม
บ้านคุณนงลักษณ ประยุทธ (ชุมชนหนอง
แหวน)

0 1,474,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนสุนทรภู ซอย 5 
บริเวณทางเข้าบ้านนายสนอง มั่งคั่ง (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

0 504,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไป
หลัง สภ.แกลง (ทําถนนทางเข้าบ้านเจ๊แมว
ไปหมูบ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตั้งความ
เพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปรีญา แต
ไมเชื่อมตอกับถนน VOR) (ชุมชนดอน
มะกอก)

1,895,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงวางทอระบายน้ํา
บริเวณเข้าสถานีตํารวจภูธรแกลง (บ้านแม
ป้าหนู "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)

1,273,000 0 0 0 0 % 0

คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหนองโบสถ - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนใน
ยาง)

159,466.38 0 0 0 0 % 0

คาติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 1 (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

0 319,930 0 0 0 % 0

คาติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 2 (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า)

0 349,997 0 0 0 % 0
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คาติดตั้งและซอมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก
ลมปลายเรียว กิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม
.ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1 X 250 
วัตต ถนนสุขุมวิท (ตั้งแตสะพานดําถึงสี่แยก
โพธิ์ทอง) (ชุมชนโพธิ์ทอง)

300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบุญ
มี (ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

0 0 0 49,400 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพล
งช้างเผือก 3
(เลี้ยวขวาหลังวัด) (ชุมชนพลงช้างเผือก)

0 0 0 0 100 % 131,500

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
แยกระหวางถนนมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 
4 (เส้นที่ 2) (ชุมชนมาบใหญ)

0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
แยกระหวางถนนมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 
4 (เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ)

0 0 0 63,800 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรง
เลื่อยบ้านเฮียตุ้น จรดคลอง (ชุมชนดอน
มะกอก)

0 0 0 162,400 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 2 
แหลม ตอจากของเดิม (ชุมชนในยาง)

0 0 0 78,600 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
บ้านบึง - แกลง
ข้างบริษัทโตโยต้า สาขาแกลง (ชุมชนสาร
นารถ)

0 0 0 0 100 % 213,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
มาบใหญ  ซอย 4 (ชุมชนมาบใหญ)

0 0 0 26,600 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
แหลมยาง ซอย 5 (ชุมชนแหลมยาง)

0 0 0 114,300 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
แหลมยาง ซอย 7 (ชุมชนแหลมยาง)

0 0 0 46,900 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
หัวสะพานยาวไปถึงบ้านลุงออ (ชุมชนแหลม
ทาตะเคียน)

0 0 0 112,600 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนายชอุม งามดี (ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 0 0 100 % 94,800

โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนโพธิ์
ทอง, ชุมชนในยาง และชุมชนสารนารถ)

0 0 854,384 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมอุปกรณ (ชุมชนแหลมยาง, ชุมชนมาบ
ใหญ, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนแหลมทา
ตะเคียน, ชุมชนหมูบ้านเอื้ออาทรระยอง(วัง
หว้า), ชุมชนหนองควายเขาหัก, ชุมชนโพธิ์
เงิน, ชุมชนสุนทรโวหาร)

0 0 0 1,369,600 -100 % 0

โครงการติดตั้งป้ายบอกเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0 10,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 45,190 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,593,066.38 9,657,412 854,384 2,069,200 439,900
รวมงบลงทุน 6,649,991.38 9,677,032 854,384 2,119,200 489,900

รวมงานไฟฟ้าถนน 10,531,802.55 14,551,484.54 1,577,470.6 2,984,200 1,334,500
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 255,840 268,980 282,300 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,116,360 1,122,240 1,128,360 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 123,060 117,180 111,060 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,495,260 1,508,400 1,521,720 0 0
รวมงบบุคลากร 1,495,260 1,508,400 1,521,720 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 6,000 12,000 41,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 6,000 12,000 41,000 48,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,571,861.26 2,338,091.14 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 23,000 12,914.35 % 2,993,300

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ตางๆ รวม 2 
แหง และเกาะกลางถนนตางๆ รวม 6 แหง

0 0 595,595 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ตางๆ รวม 2 
แหง และเกาะกลางถนนตางๆ รวม 3 แหง

0 0 0 565,400 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแตงต้นไม้ 
(สวนสุขภาพและสวนหยอมรวม 9 แหง)

0 0 534,113.36 668,000 -100 % 0
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โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แหง และสวนหยอมริมทาง
ถนนสายตางๆ รวม 6 แหง

0 0 0 320,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แหง และสวนหยอมริมทาง
ถนนสายตางๆ รวม 7 แหง

0 0 327,119.1 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และ
บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ

0 0 795,348.4 790,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลา
เยียวยาโลกร้อน

0 0 190,590.4 208,900 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้รักษโลก 0 29,890 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการปลูกปาชายเลนและ
ปลอยสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ

40,105 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษดิน
และน้ํา "สานตอที่พอทํา"

44,650 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

0 25,686 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 2,000 0 % 2,000
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โครงการรักษพื้นที่สีเขียว 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสวนสมุนไพร 0 0 44,820 0 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 0 100 % 136,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

0 0 1,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 33,390 49,954 33,965 180,000 -16.67 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 3,690,006.26 2,443,621.14 2,523,051.26 2,757,300 3,331,300
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,659.4 834.6 1,669.2 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 7,896.6 0 4,879.2 17,400 762.07 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,799 19,241.3 17,298.9 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,280.41 128,331.77 135,688.1 164,000 56.34 % 256,400

วัสดุการเกษตร 296,590.55 399,961.05 68,501.5 205,000 331.95 % 885,500

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,204.2 4,601 385.2 17,000 17.65 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 425,430.16 552,969.72 228,422.1 468,400 1,376,900
รวมงบดําเนินงาน 4,121,436.42 3,008,590.86 2,792,473.36 3,273,700 4,756,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 40,285 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,285 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 40,285 0 0 100,000 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 5,656,981.42 4,516,990.86 4,314,193.36 3,373,700 4,856,200
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,270,044 751,533.74 237,506 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,113,228.38 4,075,938 4,084,774 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 482,798 459,602 445,081 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,866,070.38 5,287,073.74 4,767,361 0 0
รวมงบบุคลากร 5,866,070.38 5,287,073.74 4,767,361 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 523,200 550,400 520,200 641,200 1.11 % 648,300

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,500 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 523,200 554,900 520,200 641,200 648,300
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,812,171.69 4,613,950.56 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 9,890 125,200 5,337.62 % 6,807,900

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 25,000 -60 % 10,000

โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอก
ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทําความ
สะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม

0 0 3,055,500 3,364,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวมซอย

0 0 758,736.02 555,400 -100 % 0

โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 11 
เส้น รวมซอย

0 0 1,568,522.34 1,230,700 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

65,375 38,783 0 0 0 % 0

โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ 0 0 12,175 40,000 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 536,425.98 909,185.2 773,734.95 850,000 0 % 850,000

รวมค่าใช้สอย 6,413,972.67 5,561,918.76 6,178,558.31 6,190,300 7,747,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 6,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,700.55 31,036.42 0 30,000 166.67 % 80,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 140,770 125,483 130,760 150,000 0 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 175,661.94 192,016.81 131,935.28 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 308,259 125,814 237,059.98 350,000 0 % 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,915,880.74 2,180,558.25 2,326,655.65 2,740,000 9.49 % 3,000,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 31,500 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,250 7,320 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,290 16,260 12,180 175,000 0 % 175,000

วัสดุอื่น 0 5,030.5 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,616,312.23 2,689,518.98 2,838,590.91 3,700,000 4,035,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 94,437.29 132,249.76 114,824.01 250,000 0 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,045.22 969.42 1,303.26 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 97,482.51 133,219.18 116,127.27 260,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 9,650,967.41 8,939,556.92 9,653,476.49 10,791,500 12,691,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะ เพื่อลด
คาใช้จายและลดผลกระทบตอสิ่งแวดล้อม
และประชาชน

0 193,800 0 0 0 % 0

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ

0 0 0 2,400,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง 0 9,500 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 
ลิตรตอนาที (กองสาธารณสุขฯ)

0 0 0 18,200 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาด 15 
แรงม้า บริเวณถ.เทศบาล 3 ซ. 3(ซอยรุง
นภา)

258,000 0 0 0 0 % 0

ปั้มจุมดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว (กองสาธารณ
สุขฯ)

0 0 0 6,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 218,470 363,772.6 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 800,000 0 % 800,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 476,470 567,072.6 0 3,224,200 800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า
บริเวณซอยตรอกขี้หมู ชุมชนสุนทรโวหาร

0 37,512.57 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 37,512.57 0 0 0
รวมงบลงทุน 476,470 604,585.17 0 3,224,200 800,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 15,993,507.79 14,831,215.83 14,420,837.49 14,015,700 13,491,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 32,833,568.24 34,705,314.92 21,294,981.97 27,636,600 26,723,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 544,000 5.75 % 575,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 1,172,100 4.04 % 1,219,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,716,100 1,794,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,716,100 1,794,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 1,716,100 1,794,700
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 606,000 655,080 506,374 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,051,320 1,086,720 1,126,680 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 16,500 10,740 6,180 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,673,820 1,752,540 1,639,234 0 0
รวมงบบุคลากร 1,673,820 1,752,540 1,639,234 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 6,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 77,500 79,000 56,000 54,000 11.11 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 4,000 3,970 15,500 150.32 % 38,800

รวมค่าตอบแทน 81,760 83,000 59,970 75,500 98,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

53,380 2,130 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

145,080 422,280 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการยุติความรุนแรงตอสตรี 0 25,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคน
เดินเมืองแกลง

0 148,853.4 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สังคมผู้สูงอายุ

149,290 195,455 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 22,745 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ และสงเสริมอาชีพ
ประชาชน

55,720 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

5,900 8,500 122,850 25,000 0 % 25,000

โครงการเตรียมความพร้อมกอนสูงวัย 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 46,000 -100 % 0

โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 0 0 20,596 25,810 35.61 % 35,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 0 0 219,200 0 100 % 450,000

โครงการภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมือง
แกลง

0 0 257,685 300,000 0 % 300,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูง
อายุ

0 0 179,610 197,090 77.58 % 350,000

โครงการสงเสริมอาชีพทําไม้กวาด 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 39,925 36,170 38.24 % 50,000

โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ

0 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,038.8 2,140 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 412,408.8 827,253.4 859,866 660,070 1,310,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,975 4,995 4,910 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,602 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,886.8 9,870 9,920 23,000 -56.52 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 25,463.8 14,865 14,830 33,000 20,000
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รวมงบดําเนินงาน 519,632.6 925,118.4 934,666 768,570 1,428,800
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 8,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 4,560 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,560 0 8,700 5,000 5,000
รวมงบลงทุน 4,560 0 8,700 5,000 5,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,198,012.6 2,677,658.4 2,582,600 773,570 1,433,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,198,012.6 2,677,658.4 2,582,600 2,489,670 3,228,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 187,294.19 247,260 260,280 275,800 6.53 % 293,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 187,294.19 247,260 260,280 275,800 293,800
รวมงบบุคลากร 187,294.19 247,260 260,280 275,800 293,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,880 29,880 29,880 28,800 4.17 % 30,000

คาเชาบ้าน 27,000 36,000 41,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 56,880 65,880 70,880 76,800 78,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 59,590.21 43,000 0 0 0 % 0

คากําจัดปลวก 0 0 41,000 41,500 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 4,000 18,500 224.32 % 60,000

คาเชาทรัพยสิน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ 216,149.48 225,672 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ 
(หนวยงานในอําเภอแกลง)

53,050 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 47,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 107,256 103,936 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล 9,876 10,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันสงกรานต และ
วันผู้สูงอายุแหงชาติ

280,005 297,930 0 0 0 % 0
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คาใช้จายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหวางพรรษา 3 ครั้ง

28,910 33,190 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน 48,976 71,076 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึ้นปีใหม

20,530 27,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเยาวชนคนรักษถิ่น 0 8,195 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

58,927 43,601 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกีฬาฟุตซอล 120,288 143,620 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานงานสุนทรภู 9,900 9,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

113,140 148,620 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีบุญ
กลางบ้าน

3,932,980.96 3,886,293.51 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

86,334 164,184.7 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน 30,820 29,390 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมดนตรีสากล 48,390 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมมัคคุเทศกเมือง
แกลง

13,320 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

17,185 4,000 35,910 10,000 0 % 10,000
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โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ 0 0 247,382 0 100 % 320,000

โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครอง-
สวนท้องถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออก
ครั้งที่ 38 เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 0 100 % 8,000,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 151,674 141,630 41.21 % 200,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 10,000 200 4,900 % 10,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต และวันผู้สูง
อายุแหงชาติ

0 0 289,437.04 50 599,900 % 300,000

โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในระหวางพรรษา 3 ครั้ง

0 0 41,290 50,000 0 % 50,000

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 0 0 59,440 69,690 14.79 % 80,000

โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม

0 0 29,840 30,740 62.65 % 50,000

โครงการเยาวชนคนรักษถิ่น 0 0 13,460 50,000 0 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
(รัชกาลที่ 10)

0 0 0 0 100 % 70,000
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมือง
แกลง

0 0 93,242 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมกีฬาฟุตซอล 0 0 149,969 0 100 % 150,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 22,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปี2561

0 86,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานงานสุนทรภู 0 0 9,900 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโร
หณะ

0 0 149,910 148,380 1.09 % 150,000

โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน 0 0 3,822,882.5 600,000 566.67 % 4,000,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 247,437.66 248,690 0.53 % 250,000

โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน 0 0 23,360 22,000 127.27 % 50,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,979 2,595.3 6,895 235,000 -14.89 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 5,307,606.65 5,337,303.51 5,449,529.2 1,766,380 14,440,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,485 27,500 7,475 17,500 -57.14 % 7,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,057.72 17,508.9 48,870 87,000 -42.53 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,930 19,944 7,835 13,000 -23.08 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 25,712.1 48,631 70,117.1 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,800 3,910 0 10,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 2,000 0 0 13,000 -76.92 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,998.85 9,960 9,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 77,983.67 127,453.9 143,297.1 220,500 157,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 785,817.69 1,020,746.44 994,315.45 1,077,100 33.23 % 1,435,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 785,817.69 1,020,746.44 994,315.45 1,077,100 1,435,000
รวมงบดําเนินงาน 6,228,288.01 6,551,383.85 6,658,021.75 3,140,780 16,110,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต 0 0 40,800 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด
ไมน้อยกวา 1000 วัตต เพาเวอรมิกเซอร
พร้อมติดตั้ง

0 0 323,800 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสื่อการสอน ขนาดไม
น้อยกวา 15 นิ้ว 

0 0 15,000 0 0 % 0

ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาดไมน้อย
กวา ๒,๘๐๐ วัตต เพาเวอรมิกเซอร พร้อม
ติดตั้ง 

0 0 0 300,000 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล 162,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนสําหรับออก
กําลังกายและอุปกรณสนามเด็กเลน

1,129,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ (แบบสแตนเลส) พร้อม
ติดตั้ง

0 0 0 499,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 39,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 1,291,000 39,800 379,600 849,800 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 217,000 0 0 100 % 60,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 217,000 0 0 60,000
รวมงบลงทุน 1,291,000 256,800 379,600 849,800 110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 84,000 76,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง

0 0 8,000 0 100 % 8,000

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง

0 0 32,121.9 0 100 % 60,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

0 0 11,800 14,000 0 % 14,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 125,000 125,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห 0 0 156,250 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 209,000 201,500 208,171.9 14,000 82,000
รวมงบเงินอุดหนุน 209,000 201,500 208,171.9 14,000 82,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

7,915,582.2 7,256,943.85 7,506,073.65 4,280,380 16,596,300

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7,915,582.2 7,256,943.85 7,506,073.65 4,280,380 16,596,300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 320,640 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 519,120 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,300,950 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 90,976 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,231,686 0 0
รวมงบบุคลากร 0 0 2,231,686 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 43,500 45,600 0 % 45,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 9,200 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 52,700 55,600 55,600
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 420,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 2,400 8,000 0 % 8,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 36,890 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 39,290 158,000 578,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 7,980 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 164,116.6 300,000 0 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 33,678.7 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 127,129.06 207,000 21.74 % 252,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 13,300 8,000 400 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 346,204.36 567,000 644,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 108,106.71 140,000 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 108,106.71 140,000 140,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 546,301.07 920,600 1,417,600
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํารวจ

กล้องวัดมุม แบบธรรมดา ชนิดอานคามุมได้
ละเอียด 1 ลิปดา (กองชาง)

0 0 0 85,000 -100 % 0

เครื่องเจาะเก็บตัวอยางคอนกรีต (กองชาง) 0 0 0 97,000 -100 % 0

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาดความยาว 
5 เมตร (กองชาง)

0 0 0 3,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 75,000 33.33 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 260,000 100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคขนาด
เล็กมีชั้นลอย โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0 0 0 7,623,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค 
(ชุมชนหมูบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า))

0 0 0 0 100 % 1,900,000

โครงการกอสร้างทางเชื่อมระหวางอาคาร
เรียนโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0 0 390,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างทางเดินนวดเท้าและ
ลานออกกําลังกายผู้สูงอายุและผู้พิการ

0 0 0 255,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุก
เฉินจากการออกกําลังกายประจําสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชน
โพธิ์เงิน)

0 0 0 142,800 -100 % 0

โครงการติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียน
อยูเมืองแกลงวิทยา

0 0 16,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตกแตงห้องวิทยาศาสตร
พร้อมครุภัณฑประจําห้องวิทยาศาสตร
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0 0 414,900 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรั้วเหล็กสนามฟุตบอล ณ 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา 

0 0 0 705,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาล
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0 0 0 176,000 -100 % 0

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 7,000 0 % 7,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ 1 จังหวัด 1 องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 0 0 82,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างจุดรวมน้ํา คสล. บริเวณ
ถนนแหลมยาง
ลํารางคึกฤทธิ์ (ชุมชนแหลมยาง)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านข้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู
เมืองแกลงวิทยา

0 0 317,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา ถนน
เทศบาล 3 ซอย 6 บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลหลานรัก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 421,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้าน
นายโกมินทร
(ชุมชนในยาง)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยข้าง
ร้านกลองดินสอ
(ชุมชนหนองแหวน)

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยนพเก้า 
ซอย 9 (ตอจากของเดิม) 
(ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 0 0 100 % 98,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนาย
เผชิญ  เฉลียว
(ชุมชนในยาง)

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยบ้านปู
เกิด (ชุมชนแหลมยาง)

0 0 0 0 100 % 194,000
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โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนบ้านนา ซอย 3 ตอจากของเดิม (บ้าน
คุณสมชายถึงบ้านคุณจั่น)(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 0 123,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนมาบใหญหลังห้องแถวคุณโอ๋ (ชุมชน
หนองแตงโม)

0 0 0 1,555,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรภู ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตา
ฮะ)(ชุมชนพลงช้างเผือก)

0 0 0 1,234,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรโวหารซอย 9 (บ้านนาย
ประสิทธิ์)(ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

0 0 0 3,100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง (ซอยบ้านนายยอด ชาง
เหล็ก)(ชุมชนแหลมยาง)

0 0 0 295,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง ซอย 4 (ซอยบ้านนาย
จําลอง หมั่นสมัคร)(ชุมชนในยาง)

0 0 0 115,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยก
ระหวางถนนมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ)

0 0 661,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนน
ซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอนมะกอก)

0 0 0 0 100 % 786,000
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โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนเกาะ
หนองโบสถ บริเวณหลัง รพ.แกลง (ชุมชน
ในยาง)

0 0 0 1,270,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนข้างที่
จอดรถร้านฟิวชั่น
(ชุมชนสารนารถ)

0 0 0 0 100 % 61,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน
เพิ่มเชียงกง (ตอจากของเดิม) (ชุมชนหนอง
แหวน)

0 0 0 780,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
บ้านลุงอํานวย ยั่งยืน (ชุมชนแหลมทา
ตะเคียน)

0 0 446,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
โรงเทียน (บ้านครูมิตรจิต ตากมัจฉา) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

0 0 474,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยจัน
ทวิทย (ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 0 395,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้าน
ป้าสงา สมัยมงคล ซอยแยกจากถนนบ้าน
นา ซอย 3(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 135,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนมาบใหญ ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ)

0 0 583,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนศาลาตาผอง (หลังร้านขายปุ๋ย) 
(ชุมชนหนองแหวน)

0 0 339,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนตอจาก
ของเดิมไปจรดคลองประแสร ซอยโรงเลื่อย 
(บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชนดอนมะกอก)

0 0 598,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้า 
ซอย 9 (สาย 3 ) (ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 523,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม
ทอระบายน้ํา
ซอยแกลงพลาซา (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 0 0 100 % 1,071,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม
ทอระบายน้ํา
ซอยหมั่นสมัคร (ชุมชนแหลมยาง)

0 0 0 0 100 % 424,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม
วางทอระบายน้ํา
ถนนนพเก้า 5 (พิเศษ) (ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 0 0 100 % 600,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้าง
เผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

0 0 0 730,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนแยกจาก
ถนนบ้านบึง-แกลง (บริเวณหน้าอีส
โคสทเฟอรนิเทค จํากัด) (ชุมชนหนอง
แหวน)

0 0 894,353 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ํา 
คสล.ยานชุมชน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

0 0 379,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงวางทอ
ระบายน้ําบริเวณวงเวียนใน (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0 0 59,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงเสริมผิว
จราจร (Overlay) ถนนหนองกันเกรา ซอย 
2 (ซอยหลังโรงงานญี่ปุนไปคลองถม) 
(ชุมชนสารนารถ)

0 0 2,990,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงเสริมผิว
จราจร (Overlay)
และปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 0 0 100 % 5,009,000

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว
ท้องถิ่นอยางยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0 0 0 118,000 -100 % 0

โครงการงานทางม้าลายและอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนภายในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 950,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อแยกและป้ายชื่อ
ซอย (ชุมชนโพธิ์เงิน ชุมชนสุนทรโวหาร 
และชุมชนหนองกระโดง)

0 0 96,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งป้ายบอกทางในเขตชุมชน 
(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอรโมพลาสติก 
บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านตาเมฆไป
โรงสูบน้ําประปา
หนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)

0 0 0 0 100 % 457,000

โครงการปรับปรุงถนนนพเก้าลาง (มาบ
ใหญ ซอย 5)
(ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 0 0 100 % 338,000

โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบ
ถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง, ชุมชนใน
ยาง, ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนสุนทร
โวหาร)

0 0 3,100,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า
ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0 0 0 0 100 % 1,950,000

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 0 0 100 % 3,223,000
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โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ
(ชุมชนสารนารถ)

0 0 0 0 100 % 501,000

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรโวหาร
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

0 0 0 0 100 % 2,546,000

โครงการปรับปรุงพื้นลูวิ่งสนามฟุตบอล 
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 0 2,094,200 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนหนอง
กันเกรา (ชุมชนมาบใหญ และชุมชนสารนา
รถ)

0 0 0 3,960,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสัญญาณจราจรบริเวณสี่
แยกทาฉลอง
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 0 0 100 % 225,000

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) 
ตอจากของเดิมถึงบ้านหมอน้อยถนนมาบ
ใหญ ซอย 5 (ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 277,800 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay 
ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 
7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

0 0 0 2,798,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 3 
ซอย 1 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 0 276,000 -100 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมรางวี คสล. 
ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู 5 (ซอย
สิงขร เชื่อมตอซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ) 
(ชุมชนหนองกระโดง)

0 0 0 1,650,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมรางวี คสล
.ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) 
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ 
(ชวงที่ 1) (ชุมชนในยาง)

0 0 0 4,818,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมรางวี คสล
.ทั้ง 2 ฝั่ง
พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท
ติกคอนกรีต
ถนนเกาะหนองโบสถ (ชวงที่ 2) กม. 
0+684 ถึง
1+459 (ชุมชนในยาง)

0 0 0 0 100 % 6,083,000

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 13,117,053 35,902,600 26,153,000
รวมงบลงทุน 0 0 13,117,053 36,162,600 26,253,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 15,895,040.07 37,083,200 27,670,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 15,895,040.07 37,083,200 27,670,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 769,648 749,558 791,860 885,900 1.33 % 897,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 4,939 66,500 -45.86 % 36,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา

0 11,533,000 1,259,000 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,111,900 16,725,000 17,525,300 21,528,000 3.79 % 22,344,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,593,600 2,691,900 2,845,600 3,360,000 0 % 3,360,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 185,500 166,000 167,000 192,000 0 % 192,000

สํารองจาย 0 0 0 757,000 -73.58 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 1,181,726.52 1,417,188.13 0 0 0 % 0

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

0 0 414,180 437,600 -1.3 % 431,900

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 260,400 -32.37 % 176,100

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 213,690.4 240,200 -4.12 % 230,300

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 0 0 150,936.59 167,300 19.55 % 200,000

เงินชวยพิเศษ 0 173,520 117,660 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

2,088,980 2,337,624 2,438,342.2 2,427,300 3.27 % 2,506,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 136,260 136,260 136,260 146,600 -1.71 % 144,100

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,903,107 1,472,710 2,659,360 1,242,600 73.57 % 2,156,800

รวมงบกลาง 24,970,721.52 37,402,760.13 28,724,128.19 31,761,400 32,925,600
รวมงบกลาง 24,970,721.52 37,402,760.13 28,724,128.19 31,761,400 32,925,600
รวมงบกลาง 24,970,721.52 37,402,760.13 28,724,128.19 31,761,400 32,925,600

รวมแผนงานงบกลาง 24,970,721.52 37,402,760.13 28,724,128.19 31,761,400 32,925,600
รวมทุกแผนงาน 119,192,185.89 135,271,743.09 129,409,556.75 182,888,800 186,858,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 186,858,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 28,031,800 บาท

งบบุคลากร รวม 20,274,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี /รองนายก
เทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําป 
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) 
ของปงบประมาณที่แล้วมา (2562) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
196,956,998.25 บาท คงเหลือ 137,875,747.25 บาท
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับ
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คํานวณจาก
รายได้ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้วมา (2562) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
196,956,998.25 บาท คงเหลือ 137,875,747.25 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี /
รองนายกเทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําป
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) 
ของปงบประมาณที่แล้วมา (2562) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
196,956,998.25 บาท คงเหลือ 137,875,747.25 บาท 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี / 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําป 
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ)
ของปงบประมาณที่แล้วมา (2562) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
196,956,998.25 บาท คงเหลือ 137,875,747.25 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,429,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ /
รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําป 
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) 
ของปงบประมาณที่แล้วมา (2562) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
196,956,998.25 บาท คงเหลือ 137,875,747.25 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,847,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 12,448,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน และ
กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 124,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
(สํานักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน และ
กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝายฯ ผู้อํานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ ผู้อํานวยการกองคลัง 
และหัวหน้าฝายบริหารงานคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน และ
กองคลัง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,688,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน
และกองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 177,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน และ
กองคลัง)
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 7,482,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 837,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดําเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งฯ และค่าตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่สภาเทศบาล
แต่งตั้งขึ้น กรรมการต่าง ๆ และการประชุมต่าง ๆ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 
ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร/พนักงาน
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 4,183,100 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,556,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
ค่าทาสีตีเส้นเนินชะลอความเร็ว ค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พระพรรษา งบประมาณ 540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จํานวน 3 คน
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
        ค่าสาธารณูปโภค
   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
       ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
       บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 182 
ลําดับที่ 1

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:53 หน้า : 7/242



- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
        ค่าสาธารณูปโภค
   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
       ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
       บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 182 
ลําดับที่ 2

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคาร
ลดโลกร้อน งบประมาณ 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคาร
ลดโลกร้อน ปฏิบัติงานในวันจันทร์-วันอาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง 
จํานวน 1 คน 
- เป็นไปตาม
    1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
        อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
        ค่าสาธารณูปโภค
   2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
       ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
       บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 3

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ 216,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 2 คน ปฏิบัติงานใน
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง 
- เป็นไปตาม
   1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
        ค่าสาธารณูปโภค 
   2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
       ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
       บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 1

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ
(อาคารห้องสมุด) งบประมาณ 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอ
ประวัติ 
(อาคารห้องสมุด) ปฏิบัติงานในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ 
วันละ 8 ชั่วโมง จํานวน 1 คน 
- เป็นไปตาม
   1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
        ค่าสาธารณูปโภค
   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
       ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
       บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 2
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โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
อัตรา 6,000 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขั้นต่ํา 
20,000 แผ่น/เดือน แผ่นที่ 20,001 ขึ้นไป ค่าบริการ
แผ่นละ 0.30 บาท 
- เป็นไปตาม
   1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
       ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
       ค่าสาธารณูปโภค
   2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
       ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
       บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ 
ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ ได้แก่ รถส่วนกลาง 
รถประจําตําแหน่ง และรถรับรอง ที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ได้มาโดยการซื้อ การรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือ และ
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 453,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:53 หน้า : 10/242



- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
จํานวน  150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ภายนอกที่มาเข้าดูงาน เยี่ยมชมเทศบาล การตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวของเทศบาล การมอบเงินหรือ
สิ่งของบริจาคให้กับเทศบาล และให้รวมถึงบุคคลภายนอกและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาร่วมต้อนรับด้วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น จํานวน 100,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ ในการจัดประชุมราชการ สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหา-
กษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 203,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
เครื่องดื่มต่างๆ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ในการเตรียมการรับเสด็จ ระหว่างการ
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รับเสด็จส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ.ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน
การประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
    ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
    มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 
ช่วงปดภาคการศึกษาหรือนอกเวลาราชการ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมที่เทศบาลฯ กําหนด เช่น กิจกรรมด้านการ
พัฒนาเด็ก งานสํารวจและจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมอื่นที่
เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        มาตรา 51(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
    2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว30 
        ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
        นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ และที่แก้ไข
        เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 182
ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา
ดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาล จํานวน 220 คน เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุน
        การจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ 
        ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแล
        และพัฒนาเด็กเล็ก 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
        ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
        ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 214
ลําดับที่ 4
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โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

จํานวน 920,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
/สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากร
การเลือกตั้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายวันรับสมัคร/
วันอบรม/วันเลือกตั้ง ฯลฯ ค่าป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง 
ค่าป้ายกระดานนับคะแนนผลการเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ค่าจ้างและอุปกรณ์เขียนป้ายคะแนน ค่าจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้ง/บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง ฯลฯ รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/
ทําสําเนาถ่ายเอกสาร หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน 
ค่าแบบพิมพ์รายงานในวันเลือกตั้ง ค่าเช่าเครื่องเสียง/เครื่องไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก
ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลหรือคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําเทศบาล ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติใน
ระดับพื้นที่

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
และประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
หน้าที่ 217 ลําดับที่ 12

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 141,700 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น 
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
        ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
        ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด 
        ที่ รย 51003.4/ว 4985 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 31/1 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ตามโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล 
ค่ากรอบรูปไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 213
ลําดับที่ 3
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถราง 
รถจักรยาน 3 ล้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรศัพท์ 
เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254 
    ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
    ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
    ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
    ค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
    มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 1,326,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี 
สีจราจร ฯลฯ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 119,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
ฟล์มกรองแสง น๊อตและสกรู ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 442,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
   ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
   งบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
   ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
   อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
   รายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
   วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในสถานที่ราชการ
ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
   มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงานและในสถานที่
ราชการต่าง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง, ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์, ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GSMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 166,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก 
ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าเช่าเลขหมาย ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ 
รวมทั้งค่าบริการ FREE WI-FI และค่าใช้จ่ายที่เกียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
   มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล
ตามโครงการสํารวจความพึงพอใจประเมินผลในมิติความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 216 
ลําดับที่ 8
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,583,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,415,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 182,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เช่น ในการจัดทําแผนพัฒนา จัดทํางบ
ประมาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 148,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล เช่น 
ทําสติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และกิจกรรมต่างๆ 
ค่าหนังสือที่ระลึก หนังสือวารสาร หนังสือจุลสาร เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
   5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
   10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
   จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก งบประมาณ 
28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก บริเวณ
หมู่อาคารสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน ประกอบด้วย อาคารธรณี 
อาคารธรณิน อาคารบ้านก๋งและอาคารบ้านย่า พื้นที่ 664 ตร.ม. 
ใช้วิธีฉีดพ่นและอัดน้ํายา อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน  
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
   10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
   จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีความของเทศบาล,
ค่ารังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น จํานวน  12,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอําเภอ และผู้แทนชุมชน
ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมทั้ง 16 ชุมชน
ในเขตเทศบาลและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์,
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
        ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16(1) การจัดทํา
        แผนพัฒนาท้องถิ่น
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
        ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
        พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
        ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
        มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 214 
ลําดับที่ 5

โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมนา ตามโครงการ
อบรมความรู้ด้านกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ของ
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 80 คน เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าป้ายโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ตามโครงการ
อบรมบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงและผลประโยชน์
ทับซ้อน จํานวน 80 คน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องสําเนาดิจิตอล คอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์ เครื่องส่ง
กระจายเสียง ลําโพง เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 549,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
        ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
        ตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
       ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
       ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
       ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
       และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 168,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,400 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องส่งขนาด 500 วัตต์พร้อมขยายสัญญาณ จํานวน 72,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่ง ขนาด 500 วัตต์
พร้อมขยายสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
   มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง จํานวน 45,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไฟวิ่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
74.00 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 298.00 เซนติเมตร
สีเขียว พร้อมกรอบ พร้อมติดตั้งเซ็ทเข้าระบบ จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
   มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐาน
   ครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องส่งกระจายเสียง 
และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
   5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร-
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,786,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,636,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 335,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้าง ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
   1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
       ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
       ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
   2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
      ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
      ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
      บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เช่น ในการจัดทํารายงาน การรับจ่ายเงิน
ประจําป งบประมาณที่สิ้นสุด การสํารวจแผนที่ภาษี 
การปรับข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 320,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอนเงินฝากธนาคารให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
ส่วนราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ที่มีคําสั่งให้ไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เชิญชวน
และส่งเสริมการชําะภาษี เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายไวนิล) ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําสปอร์ตเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงค์ประหยัดน้ํามัน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามันของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองแกลง
จํานวน 35 คน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้าย-
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 215 
ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถราง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 566,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
        ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
        ตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําป ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
        วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถราง 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
   5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร-
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,050,800 บาท

งบบุคลากร รวม 4,050,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,050,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 575,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(งานป้องกันฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 601,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา (งานป้องกันฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,615,400 บาท

- เพื่อจ่ายให้ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 247,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
(งานป้องกันฯ) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,401,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,676,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 76,000 บาท

- ค่าปวยการ อปพร.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น
แห่งนั้น
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
ที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น
แห่งนั้น
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.3/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
    2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
    3. ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 714,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
อปพร. และผู้ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงที่
ได้รับความเดือดร้อน เช่น การซ่อมแซมหรือการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณประโยชน์ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือ
การจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน, ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, 
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ, ด้านการให้ความช่วยหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    2. ระเบียบอื่นๆ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 186 ลําดับที่ 6 

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลต่างๆ

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าติดตั้งไฟส่องสว่างภายในเต็นท์และบริเวณตั้งจุดสกัดจุดตรวจ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 185 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยรอบ อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 
และเทศบาลตําบลเมืองแกลงสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง และ
หน่วยงานอื่นๆ จํานวน 100 คน เช่น ค่ายป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการซ้อมแผนฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20 
        มาตรา 21 และมาตรา 23 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
        ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
        ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 185
 ลําดับที่ 3 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเมืองแกลง เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่ากรอบรูป 
ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทําคู่มือฝึกอบรม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 1 ลําดับที่ 1
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โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ 
อปพร. จํานวน 40 คน ได้แก่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม ค่าจัดป้ายโครงการฯ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง ค่าเช่าสนาม ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ของยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 185 ลําดับที่ 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
วิทยุสื่อสาร เครื่องรับสัญญาณวิทยุ โทรศัพท์ รถดับเพลิง 
รถบรรทุกน้ํา รถยนต์ เครื่องสูบน้ํา พญานาค เครื่องหาบหาม 
เครื่องอัดอากาศ เครื่องโซ่เลื่อยยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
   ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
   ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
   ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและ
   ค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 664,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร

ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
        ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
        ตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและ
        ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 152,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานอาคารป้องกันฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงานอาคารงานป้องกันฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 700,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมแซมกลางเช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกน้ํา
เบอร์ 1 รถบรรทุกน้ําเบอร์ 2 รถตรวจการณ์ รถดับเพลิง 
รถจักรยานยนต์ พญานาค เครื่องหาบหามเครื่องอัดอากาศ
เครื่องโซ่เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ํา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 2564 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์ฯ เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าใช้กระแสไฟฟ้า 
 - ค่าใช้โทรศัพท์ 
ค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์ฯ
 - ค่าจ้าเหมาบริการ เช่น จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 
จ้างทําความสะอาดศูนย์ฯ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯลฯ
ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่าวัสดุสํานักงาน
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 - ค่าวัสดุเครื่องบริโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทางเกวียน ที่ รย 71901/ว 248 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 186 ลําดับที่ 7  
จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,122,900 บาท

งบบุคลากร รวม 6,572,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,572,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,002,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษกรณี
เงินเดือนเต็มขั้นของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา และกองการศึกษา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท.0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา และหนังสือ
ศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ รย.0037.2/ว 2485 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา หนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย.0023.7/240 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา และ
หนังสืออําเภอแกลงที่ รย 0023.7/0527 ลงวันที่ 31 มกราคม
2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย 
จํานวน 2 อัตรา และหนังสืออําเภอแกลงที่ รย 0023.7/031 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 3 อัตรา 
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 57/242



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา 
และหัวหน้าฝายฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง 
ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/240 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน และ
หนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/0527 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2561 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย.0023.7/031 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย 
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,964,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 89,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา)
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เงินอื่นๆ จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท.0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง 
ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/240 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วยจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือ
อําเภอแกลงที่ รย.0023.7/0527 ลงวันที่ 31 มกราคม 256
การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน
2 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง
ที่ รย.0023.7/031 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย 
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 500,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
   ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับ นักศึกษา นักเรียน ผู้ยากจน 
และผู้ด้อยโอกาส ที่พิจารณาให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา
และความช่วยเหลือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
        ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
        นักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 
        การศึกษาศาสนาและการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน
        รวมทั้งการจัดการการหรือสนับสนุนการดูแลและ 
        พัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
        เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
        ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
        เพิ่มเติม มาตรา 16(31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของ
        ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 187
ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
   ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
   ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
   ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
   ค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
   มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 89,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 41,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
        ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
        ตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
        ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
        และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น รถยนต์  และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
   ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
   ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
   ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 21,759,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 9,183,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 3 ราย ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับ
การประเมิน ดังนี้ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราคนละ
1,000 บาท และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู
และค่าจ้างประจํา
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ค่าใช้สอย รวม 2,412,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง
ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าครูแกนนํา 
โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท  
ค่าเจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท 
- เป็นไปตาม
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
       ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
       แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
      ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
      เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง-
      ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะ
      เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,332,800 บาท
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- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวนเงิน  1,168,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา อัตรามื้อละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 169 ลําดับที่ 2.8  

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
จํานวน 20,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน-
อยู่เมืองแกลง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 167 ลําดับที่ 2.1 

- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน  16,800  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และ 
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 167 ลําดับที่ 2.2 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
จํานวน  100,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 168 ลําดับที่ 2.4 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน-
อยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 168 ลําดับที่ 2.5 

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
จํานวน  15,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 169 ลําดับที่ 2.9 

- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2.12

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน  523,800  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
และการบริหารงานทั่วไป ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/
ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 3.5

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 71/242



- ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  123,524  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ระดับอนุบาล คนละ 200 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 625 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 619 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 3 คนละ  622 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 673 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 806 บาท/ป 
และระดับประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 818 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 170 ลําดับที่ 3.2 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  84,430  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล 
คนละ 100 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา 
คนละ 195 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 171 ลําดับที่ 3.4 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  95,820  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล คนละ
300 บาท/ป และระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ป 
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ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 170 ลําดับที่ 3.1 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  132,410  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักเรียน 
ระดับอนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน และระดับประถม
ศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 171 ลําดับที่ 3.3 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
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- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 6,758,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ 
ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,488,300 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุ เครื่องอุปโภคบริโภค 
    1.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล คนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน แยกเป็น  
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียน
วัดพลงช้างเผือก ที่ ศธ 04126.087/160 ลงวันที่
12 มิถุนายน 2563
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียน
วัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศธ 04126.095/150 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
ที่ ศธ 04126.090/149 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
และ 
4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
       ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
       แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
       งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
       ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
       แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
       เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กร-
       ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
       (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 172
ลําดับที่ 4 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
ฟล์มกรองแสง น๊อตและสกรู ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
   1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
      ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
      เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
      ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
      ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
      ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
      ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและ
      ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย กระบอก
ตวง ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น จอบหมุน เคียว ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  
ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฯลฯ ซึ่งใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุ
กีฬา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ  
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
   15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
   ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
   ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
   มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
        ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
        แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
        งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
        ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
        เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
        เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
        เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 169 ลําดับที่ 2.10 

งบเงินอุดหนุน รวม 12,376,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 81/242



เงินอุดหนุน รวม 12,376,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 12,376,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล อัตรามื้อละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน แยกเป็น 
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียน
วัดพลงช้างเผือก ที่ ศธ 04126.087/160 ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2563 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียน
วัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศธ 04126.095/150 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
ที่ ศธ 04126.090/149 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
       ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
       แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
       งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
       ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
       เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง-
       ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
       เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
       (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
       ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
       แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
       ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 174 ลําดับที่ 10 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 9,572,400 บาท

งบบุคลากร รวม 9,417,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,417,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,483,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,325,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 527,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทํางานต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ต่างๆ 
โต๊ะ เก้าอี้สํานักงาน และทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,749,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,749,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 808,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 256,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ด้านงานสุขา-
ภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ด้านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 1 อัตรา ช่วยปฏิบัติงานด้านการสํารวจตรวจประเมิน
และรับคําร้องขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข , ช่วยปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารในตลาดเทศบาล , ช่วยปฏิบัติ
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งานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในตลาด , ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการจัดทํารายงานประจําเดือนของสถานประกอบกิจการ
ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 2

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 75,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ ได้แก่ 
   1.) อาคารตลาดสด ตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 
ที่ 3-รย-1/2550 จํานวน 31,080 บาท
   2.) อาคารตลาดสดและอาคารห้องน้ํา ตามสัญญาเช่า
อาคารราชพัสดุ ที่ 3-รย-22/2551 จํานวน 17,645 บาท
   3.)ที่ดินตลาดสด ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 
ที่ 4-รย-19/2550 จํานวน 27,170 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมภาษีโรงเรือน อาคารตลาดสด
ตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่ 3-รย-1/2550 ซึ่งเป็น
อาคารตลาดสด และสัญญาที่ 3-รย-22/2551 เป็น
อาคารตลาดสดและอาคารห้องน้ํา และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดและโรงฆ่าสัตว์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 14,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 1
และอาคารห้องน้ํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการตลาดสีเขียว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการที่จําหน่ายสินค้าในตลาดสีเขียว เช่น ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่โครงการ (อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายบอกทาง
และป้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ) ค่าชุดอุปกรณ์ในการ
ตรวจคัดกรองสารเคมีในพืชผัก ผลไม้ และคัดกรองสารเคมี
ในเลือด ค่าจัดทําเอกสารให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เรื่องอาหาร
การปลูกผักแนวเกษตรอินทรีย์เพื่อแจกผู้มาจําหน่ายและ
จับจ่ายซื้อของในตลาดสีเขียว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และวัสดุ
อุปกรณ์ในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย เช่น ทรายอะเบท 
สารเคมีกําจัดยุง (สําหรับพ่นหมอกควัน) ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการปฏิบัติงานสารเคมีกําจัด
ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 195 ลําดับที่ 8 
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โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 50 คน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 
ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ค่าอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 195 ลําดับที่ 11 

โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 60 คน
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการจัดอบรม
ค่าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3
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โครงการอนุรักษ์แม่น้ําประแสร์ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
และนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 193 ลําดับที่ 2 

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 100 คน เช่น 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ชุดทดสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-2) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 

ค่าวัสดุ รวม 539,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตั๋วฆ่าสุกร สติ๊กเกอร์ใบอนุญาต กระดาษ 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด แก้วน้ํา ถังน้ํา ถุงดํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 118,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กากน้ําตาล หัวเชื้ออีเอ็ม และ
สําลี เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน เพื่อรณรงค์
ให้สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตาม
   1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ตะแกรง หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของโรงฆ่าสัตว์, ตลาดเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,656,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,283,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 204,000 บาท

เงินตอบแทนปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าตอบแทนสําหรับ
แพทย์ พยาบาลหรือพนักงาน และลูกจ้างอื่นที่เกี่ยวข้อง
ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ต่อเดือน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 918,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 483,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข งบประมาณ 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
       ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
       อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
       ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
       ค่าสาธารณูปโภค
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
        ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
        ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
        บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 3

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
งบประมาณ 360,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 2 คน เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ LTC เป็นผู้ช่วยเหลือในการทํางานของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ประสานงานร่วมกับ
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) 
งานคัดกรองสุขภาพประชาชน งานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 
งานส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จัดทํารายงาน 
ตามโปรแกรม COCR9 และ JHCIS หรือระบบอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกันของฐานข้อมูล จัดทําผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการที่มีต่อศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ
วัยรุ่น และงานมอบหมายอื่นๆ ภายใต้โครงการด้านส่งเสริม
สุขภาพ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 4
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้างและผู้ที่มีคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 165 คน เช่น ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไมยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 203/1 ลําดับที่ 37
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ยา เก้าอี้สํานักงาน 
อาคารศูนย์บริการ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254    
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 71,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  มีด จาน แก้วน้ํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ  ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองข้าง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย  หัวเทียน  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน จารบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมต่างๆ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ทิงเจอร์
ไอโอดีน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง 
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ 
ค่าบริการระบบ SMS และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 53,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,200 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง จํานวน 23,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไฟวิ่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
42.00 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 202.00 เซนติเมตร
สีเขียว พร้อมกรอบ พร้อมติดตั้งเซ็ทเข้าระบบ 
ติดตั้งบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 24

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลางได้แก่ เครื่องพ่นหมอกควันยุงลาย รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแกลงแก้วกล้า

จํานวน 20,000 บาท

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแกลงแกล้วกล้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที1่9

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที1่0

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนในยาง

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนในยาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 9

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 115/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 11

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 117/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 7

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 119/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 14

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 15

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 123/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 12

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 16

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 17

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 20

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 130/242



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 131/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 21

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 132/242



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแหวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 133/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 13

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอื้อ-
อาทรระยอง (วังหว้า) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 135/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 8

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 137/242



ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 6

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

จํานวน 20,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู้/
แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารใบความรู้/แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 18

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,041,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,795,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,795,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,976,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 565,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินตอบแทนพิเศษกรณี
ค่าจ้างเต็มขั้น พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,856,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  (กองช่าง)
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เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 96,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและ
ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นที่ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง 
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาทางระบายน้ํา
จากลํารางหลังหมู่บ้านสวนมุกดา (ชุมชนหนองแตงโม)
กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19 ตารางวา
- เป็นไปตาม
  1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
     อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     มาตรา 16 (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก
     ทางน้ําและทางระบายน้ํา
  2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
     ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) ให้มีและ
     บํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เลขที่ ช 21/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 4 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 144/242



งานไฟฟ้าถนน รวม 1,334,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 844,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกติดตั้งเครน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 782,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 59,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับรถบรรทุกติดตั้งเครน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
   1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 489,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือ
ค่าซ่อมแซมกลาง เช่น รถกระเช้า และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 439,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพลงช้างเผือก 3
(เลี้ยวขวาหลังวัด) (ชุมชนพลงช้างเผือก)

จํานวน 131,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ซอยพลงช้างเผือก 3 (เลี้ยวขวาหลังวัด)
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1
 - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 12 ต้น
 - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. 
ระยะทาง 283 เมตร จํานวน 2 เส้น
 - คอนกรีตเทหุ้มโคนเสา จํานวน 3 ต้น
 - ชุดล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
 - สายต่อลงดินระบบแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 02.2
 - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. 
ระยะทาง 283 เมตร จํานวน 1 เส้น
 - ชุดล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/
กฟอ.แกลง 44239 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563 เรื่อง การขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค
และการก่อสร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 2
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบ้านบึง - แกลง
ข้างบริษัทโตโยต้า สาขาแกลง (ชุมชนสารนารถ)

จํานวน 213,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ถนนบ้านบึง - แกลง ข้างบริษัทโตโยต้า สาขาแกลง
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1
 - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 18 ต้น
 - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 461 เมตร จํานวน 2 เส้น
 - คอนกรีตเทหุ้มโคนเสา จํานวน 7 ต้น
 - ชุดล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 2 ชุด
 - สายต่อลงดินระบบแรงต่ํา จํานวน 2 ชุด
2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 02.2
 - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. 
ระยะทาง 498 เมตร จํานวน 1 เส้น
 - ชุดล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กฟอ.แกลง 
44242 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค
และการก่อสร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 3
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนายชอุ่ม งามดี (ชุมชนโพธิ์เงิน)

จํานวน 94,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้าน
นายชอุ่ม งามดี
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1
 - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 8 ต้น
 - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. 
ระยะทาง 145 เมตร จํานวน 2 เส้น
 - คอนกรีตเทหุ้มโคนเสา จํานวน 5 ต้น
 - ชุดล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
 - สายต่อลงดินระบบแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 02.2
 - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. 
ระยะทาง 145 เมตร จํานวน 1 เส้น
 - ชุดล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/
กฟอ.แกลง 44235 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563 เรื่อง การขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค
และการก่อสร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1
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งานสวนสาธารณะ รวม 4,856,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,756,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 3,331,300 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,993,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ
หญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ 
รวม 4 แห่ง งบประมาณ 669,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษา
ต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และ
เกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง พื้นที่ประมาณ
13,308 ตร.ม. บริเวณ
1. เกาะกลางถนนสุขุมวิท ช่วงหน้าร้านเจียวโภชนาถึง
ร้านวิชาญยานยนต์ จํานวน 6 เกาะ
2. เกาะกลางถนนหนองกันเกรา ช่วงหน้าร้าน
เพชรพาณิชย์ถึงแยกหมอเปลี่ยน จํานวน 5 เกาะ
3. เกาะบริเวณแยกไฟแดงหมอเปลี่ยน จํานวน
2 เกาะ
4. เกาะกลางถนนสุขุมวิท (หน้ากลางแกลงสปอร์ตคลับ)
ถึงสถานีบริการน้ํามันเอสโซ่ จํานวน 1 เกาะ
5. ดูแลรักษาสภาพต้นไม้ บริเวณป้ายเทศบาลตําบล
เมืองแกลง และต้นไม้หน้าศาลเจ้า (โค้งตายาย)
ถนนสุขุมวิท
6. ดูแลรักษาสภาพต้นไม้ บริเวณทางเท้าถนนสุขุมวิท
ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ร้านวิชาญยานยนต์ถึงสะพานดํา
จํานวน 15 ต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
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เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษาเกาะกลางถนน 
บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญ และ
สุขศาลาเยียยาโลกร้อน งบประมาณ 1,339,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญ
และสุขศาลาเยียยาโลกร้อน พื้นที่ประมาณ
55,346 ตร.ม. บริเวณ
1. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
2. เกาะกลางถนนแกลงกล้าหาญ
3. บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ ทั้ง 2 ฝั่ง
4. สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 4

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ
และสวนหย่อมริมถนนสายต่างๆ รวม 14 แห่ง
งบประมาณ 961,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้
สวนสุขภาพฯ และสวนหย่อมริมถนนสายต่างๆ
รวม 14 แห่ง พื้นที่ประมาณ 18,353 ตร.ม. บริเวณ
1.สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติแหลมยาง
2.ลานน้ําพุ แยกถนนบ้านบึง-แกลง จํานวน 1 เกาะ
3.สวนหย่อมข้างลานน้ําพุ จํานวน 1 เกาะ
4.เกาะกลางหัวถนนสุนทรโวหาร ข้างร้าน
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แว่นท็อปเจริญ จํานวน 1 เกาะ
5.เกาะกลางหัวถนนเข้าตลาดภิบาลพัฒนาข้าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํานวน 1 เกาะ
6.ท้ายถนนเทศบาล 3 จํานวน 2 เกาะ
7.หน้าหน่วยมาเลเลียแกลง จํานวน 3 เกาะ
8.สวนหย่อมวงเวียนใน จํานวน 1 เกาะ
9.สวนหย่อมริมทางถนนสุนทรภู่ (หน้าร้านเกี๊ยวปลา)
10.สวนหย่อมริมทางถนนสุนทรภู่ (ถัดร้านเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไป)
11.สวนหย่อมรอบศาลาประชาคมอําเภอแกลงหลังเก่า
12.สวนหย่อมรอบห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ
13.สวนหย่อมข้างกําแพงรั้วโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
14.สวนหย่อมหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง
15.สวนหย่อมริมถนนสุนทรโวหาร (ทางเข้าตลาดสิริภิบาล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการรักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 50,000 บาท

โครงการรักษ์พื้นที่สีเขียว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ 
บุคลากรเทศบาลตําบลเมืองแกลง ข้าราชการท้องถิ่น ครู
นักเรียน อสม. แและประชาชน เช่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ประชุมชี้แจง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์ไม้ วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 8
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม เช่น 
จัดกิจกรรมอบรม ประชุมชี้แจง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น และศึกษาดูงาน ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 207 ลําดับที่ 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน             
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุก
ติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องบดย่อยกิ่งไม้
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องโซ่ยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 1,376,900 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด ถาด ถัง กระติกน้ําแข็ง เตาฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 256,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถบรรทุกอเนกประสงค์ 
รถบรรทุกติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ 
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องโซ่ยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 885,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว จอบหมุน อวน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:54 หน้า : 160/242



งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือ
ค่าซ่อมกลาง เช่น รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุก
ติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องบดย่อยกิ่งไม้
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องโซ่ยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 13,491,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,691,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 648,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 648,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 7,747,900 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 6,807,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชน
ลอกท่อ ค่าจ้างเหมาดูดน้ํา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย งบประมาณ 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย จํานวน 1 คน
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
       ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
       อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
       ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
       ค่าสาธารณูปโภค
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
       ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
       ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
       บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 4

โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรม
คัดแยกขยะทําความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม 
งบประมาณ 3,564,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรม
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คัดแยกขยะทําความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาค
ตะวันออก และศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยเทศบาลตําบล
เมืองแกลง โดยวิธีตกลงราคา เพื่อจ้างบุคคลภายนอก
คัดแยกขยะรีไซเคิล ทําความสะอาดโรงรถ หมักน้ําจุลินทรีย์ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 206 ลําดับที่ 5

โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเท้า
จํานวน 8 เส้น 4 ซอย งบประมาณ 1,417,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด
ถนนและทางเท้า จํานวน 8 เส้น 4 ซอย 
จํานวน 109,060 ตร.ม.ประกอบด้วย
1. ถนนหนองกันเกรา
2. ถนนบ้านบึง - แกลง
3. ถนนมาบใหญ่
4. ถนนศาลาตาผ่อง
5. ถนนสารนารถ
6. ถนนเจริญสุข
7. ถนนสุขุมวิท (ปากทางเข้าโรงแรมดํารงชีพ -
ร้านเจียวโภชนา)
8. ถนนสุขุมวิท (โฟแดงโพธิ์ทอง - โรงพยาบาลแกลง)
และ 4 ซอย
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
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อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 6

โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเท้า
จํานวน 8 เส้น 45 ซอย งบประมาณ 1,468,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด
ถนนและทางเท้า จํานวน 8 เส้น  45 ซอย
จํานวน 112,930 ตร.ม. ประกอบด้วย
1. ถนนสุนทรโวหาร
2. ถนนเทศบาล 1
3. ถนนเทศบาล 2
4. ถนนเทศบาล 3
5. ถนนสุนทรภู่
6. ถนนพลงช้างเผือก
7. ถนนแหลมยาง
8. ถนนโพธิ์ทอง
และ 45 ซอย
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 7
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมคัดขยะและ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน,กิจกรรมคัดแยกขยะและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน,กิจกรรมคัดแยกขยะและลดขยะในวัด,กิจกรรม
ผ้าปาขยะ,กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปยกครัวเรือน
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกิจกรรมคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ 
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 204
ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 850,000 บาท
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- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถแทรคเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน
ยุงลาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 4,035,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษต่อเนื่อง  ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด จาน แก้วน้ํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองข้าง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก 
น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย หัวเทียนฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กากน้ําตาล หัวเชื้ออีเอ็ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เคียว อวน  ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย แกลบ หน้ากากป้องกันสารพิษ ผ้าใบ
หรือพลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือยาง รองเท้า 
เครื่องแบบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ํา ตะแกรง หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารผลิตพลังงานและศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในอาคารผลิตพลังงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ได้แก่ รถแบ็คโฮร์ แทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,794,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,794,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,794,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 575,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,219,400 บาท

- เพื่อจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป  (กองการศึกษา)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,433,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,428,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 98,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทําของต่าง
และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง
สูงวัย ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวนไม่น้อยกว่า
20 คน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16(15) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 161 ลําดับที่ 6
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โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทั่วไป 
จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าจัดทําเอกสารในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 51(5) บํารุงและส่งเสริม
การทํามาหากินของราษฎร
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(6) การส่งเสริม การฝึก และ
การประกอบอาชีพ
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 160 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
และทัศนศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล จํานวนไม่น้อยกว่า
70 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ เช่น ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทาง
พิเศษ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 220 ลําดับที่ 1
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โครงการภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆ 
ติดตั้งในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
- เป็นไปตาม
   1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
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โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาศิลปนหรือศิลปะการแสดง
ประเภทต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเวที 
เครื่องเสียง และระบบไฟเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานที่ลานวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(6) การส่งเสริม การฝึก และ
การประกอบอาชีพ
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 159 ลําดับที่ 1
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ จํานวนไม่น้อยกว่า 60 คน ณ สถานที่เอกชน
หรือราชการ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก มาตรา 51(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทั่วไป จํานวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจัดทําเอกสารใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 51(5) บํารุงและส่งเสริม
การทํามาหากินของราษฎร
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และ
การประกอบอาชีพ
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 159 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ หรือผู้ดูแล
ผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวนไม่น้อยกว่า
25 คน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
มาตรา 16(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 161 ลําดับที่ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ 
เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 16,596,300 บาท

งบบุคลากร รวม 293,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 16,110,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 14,440,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําของต่าง ๆ และ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ อาทิ เช่น 
งานวันจักรี งานวันฉัตรมงคล งานวันพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน งานวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
28 ธันวาคม งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
11 กรกฎาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ากําจัดปลวก งบประมาณ 41,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดปลวก บริเวณอาคารอัฒจรรย์ 
พื้นที่ 315 ตร.ม. อาคารหอประวัติเมืองแกลง (ห้องสมุด) 
พื้นที่ 451.2 ตร.ม. อาคารห้องสมุดสนามกีฬาและลานไม้เทียม 
พื้นที่ 259 ตร.ม. ใช้วิธีป้องกันและกําจัดปลวกมากกว่า
1 วิธีขึ้นไป อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
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ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- เป็นไปตามสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเลขที่ 7/2562 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าเงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 177 ลําดับที่ 5
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โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวารสาร ค่าเช่าเวที เครื่องเสียงและไฟประดับ ค่าเช่าชุดเต็นท์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค้าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าเก้าอี้
พร้อมผ้าคลุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต้นไม้ในการจัดตกแต่งสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 164 ลําดับที่ 10
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออก
ครั้งที่ 38 เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 8,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพแข่งขัน
กีฬานักเรียน เช่น ค่าตอบแทนกรรมผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่
ประจําสนาม ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.5/10904 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เรื่อง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 38 ประจําปการศึกษา 2563 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564
     2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าบํารุงสถานที่ ค่าอาหาร สําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งฐานกิจกรรม
การเรียนรู้ ค่าน้ําแข็งและเครื่องดื่ม ลูกโปงประดับงาน
พร้อมอัดแก๊ส ค่าของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นรางวัล
ให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
ค่ากิจกรรมบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 176 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 221 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าจ้างแต่งตัว
นางสงกรานต์ นางป และคนถือป้าย ค่าจ้างจัดตกแต่งรถ 
และนางสงกรานต์ 16 ชุมชน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างแตรวง
ค่าจ้างกลองยาว ค่าจ้างพิณทองกลองยาว ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ประดิษสถานพระพุทธนวราชบพิตร 
ค่าจ้างตกแต่งรถนางสงกรานต์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าของรางวัลผู้สูงอายุ ค่าพวงมาลัยและดอกไม้ ค่าจ้าง
ทําพานพุ่มดอกไม้รองน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ์และผู้สูงอายุ 
ค่าน้ําอบ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าพัดลมไอน้ํา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าติดตั้งไฟประดับบริเวณงานและเครื่องเสียง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่กี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ มาตรา 50 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 163 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 162 ลําดับที่ 1

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าไฟประดับเวที และ
เครื่องดนตรี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าน้ําดื่มและน้ําแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 177 ลําดับที่ 4
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โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปใหม่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 163 ลําดับที่ 6
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โครงการเยาวชนคนรักษ์ถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่เยาวชน ประชาชน เช่น
ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
จํานวน 60 คน เช่น  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 164 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:55 หน้า : 197/242



โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
10)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร-
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 165 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:55 หน้า : 198/242



โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 163 ลําดับที่ 5
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โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมืองแกลง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม
และน้ําแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 176 ลําดับที่ 3
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โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอล เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่มและน้ําแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 177 ลําดับที่ 6
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํารถนําขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าผู้อัญเชิญพระบรม
ฉายาลักษณ์ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 165 ลําดับที่ 13
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โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าชุดแต่งตัวละครพร้อมแต่งหน้าในวรรณคดี 
ค่ากระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 164 ลําดับที่ 9
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โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง 
ค่าจ้างเหมาถ่ายทําวิดีโอ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
ถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มาร่วมบิณฑบาตร 
ค่าอาหารว่างสําหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
ค่าของขวัญที่ระลึกสําหรับบุคลาธิฐาน ค่าตกแต่งไพรชยนต์
ปราสาท ค่าเช่าชุดแต่งกายย้อนบุคพร้อมแต่งหน้าของพิธีกร
ผู้เข้าร่วมพิธี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 162 ลําดับที่ 2
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โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําบุญกลางบ้าน เช่น 
ค่าจัดหาศิลปน ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าวงดนตรีแบล็คอัพ 
ค่าเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟและเวที ค่าไฟประดับบริเวณงาน 
ค่าก่อสร้างเวที,สะพาน,แพที่นั่ง,ซุ้มอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าต้นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า 
ค่าพลุพิธีเปด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าจ้างถ่ายภาพ-ถ่ายทํา และตัดต่อวิดีโอ ค่าจ้างแตรวง 
และกลองยาว ค่าการแสดงรําวงย้อนยุค ค่าสูจิบัตร และ
ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ ค่าทายโจ๊ก ค่าเช่าเรือ
และแพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 163 ลําดับที่ 8
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โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวและค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดขึ้น-ลงไฟฟ้า ค่าสนับสนุนขบวนแห่
กระทงชุมชน ค่าตอบแทนชุดการแสดงของชุมชน ชมรม
และโรงเรียน ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าตอบแทนพิณทอง
กลองยาว ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าจ้างเหมาทํากระทง
สาธิต ค่าตกแต่งไฟประดับรอบงาน ค่าของขวัญกีฬาพื้นบ้าน 
ค่ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําท่าน้ําลอยกระทง 
ค่าวงดนตรีลูกทุ่ง ค่าถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย ค่าของขวัญ
ที่ระลึก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้านางนพมาศ
เทศบาล ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 162 ลําดับที่ 3
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โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องสมุดบริการ
ประชาชน จํานวน 2 แห่ง คือห้องสมุดเพื่อประชาชน
ลานกีฬาสุนทรโวหาร และห้องสมุดสนามกีฬา-
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เป็นค่าจัดซื้อ
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เงินรางวัล 
ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 178 ลําดับที่ 8
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง โต๊ะ 
เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแซมรางระบายน้ํา
หอประวัติเมืองแกลง , อาคารอัฒจรรย์สนามกีฬาฯ , 
ซ่อมแซมประตูม้วนอัฒจรรย์ สนามกีฬาฯ และอาคารต่างๆ
ภายในสนามกีฬาฯ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 157,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

พื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:55 หน้า : 209/242



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
ฟล์มกรองแสง น๊อตและสกรู ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
   1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
      ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
      เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
      ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
      ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
      อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
      ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
      และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุกีฬา
ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,435,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง  ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กองการศึกษา
รับผิดชอบ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 82,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง ประจําป 2564 ตามหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย 0218/1563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ประจําป
งบประมาณ 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 166 ลําดับที่ 16 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อ
หน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอแกลง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง ประจําป 2564 ตามหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย 0218/1563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจําป
งบประมาณ 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 166 ลําดับที่ 15 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงาน
ผู้ขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:55 หน้า : 214/242



โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

จํานวน 14,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง 
เพื่อดําเนินการดังนี้สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงาน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง 
ตามหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย 0218/1563 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 166 ลําดับที่ 14 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อ
หน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 27,670,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,417,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 578,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ 
ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ ค่าตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ค่าจ้างรับรองแบบ
การก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถกระบะ
สี่ประตู รถแทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย 
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องตบดิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 644,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ เทปวัดระยะ สว่าน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ     
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่องก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ
รถกระบะสี่ประตู รถแทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย 
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องตบดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
   1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งอเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเก็บพัสดุ ลานน้ําพุ
ถนนบ้านบึง-แกลง โรงสีข้าว และสถานที่อื่นๆ 
ที่กองช่างรับผิดชอบ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 26,253,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือ
ค่าซ่อมแซมกลาง เช่น รถกระเช้า และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 24/9/2563  11:46:55 หน้า : 221/242



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 26,153,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ระยอง (วังหว้า))

จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยเมทัลชีท ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร 
พื้น คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง LED ภายในอาคาร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 1/2564
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(14) การส่งเสริมกีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 4

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างจุดรวมน้ํา คสล. บริเวณถนนแหลมยาง
ลํารางคึกฤทธิ์ (ชุมชนแหลมยาง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างเป็นบ่อพักน้ํา คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
2.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก วางท่อเชื่อม 2 ด้าน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรและ
0.80 เมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 3/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านนายโกมินทร์
(ชุมชนในยาง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 4/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างร้านกล่องดินสอ
(ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 5/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 9 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยนพเก้า ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) 
(ชุมชนหนองแตงโม)

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 6/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 24 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนายเผชิญ  เฉลียว
(ชุมชนในยาง)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 7/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 7 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านปูเกิด (ชุมชนแหลมยาง) จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 – 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
84.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 8/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอนมะกอก)

จํานวน 786,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-  ค่าก่อสร้างถนน คสล.  หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 23/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 26 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างที่จอดรถร้านฟวชั่น
(ชุมชนสารนารถ)

จํานวน 61,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างเป็นถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 27.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 9/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 10 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยแกลงพลาซ่า (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

จํานวน 1,071,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างเป็นถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 129.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 774 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
บ่อพักน้ํา คสล. ทุกระยะ 15 เมตร รางวี คสล.
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ทั้ง 2 ข้าง
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 10/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 11 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยหมั่นสมัคร (ชุมชนแหลมยาง)

จํานวน 424,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00-4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
80.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ทั้ง 2 ฝั่ง บ่อพักน้ํา คสล. ทุกระยะ 15 เมตร 
รางวี คสล.กว้าง 1.00 เมตร (ข้างเดียว)
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 11/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 12 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ํา
ถนนนพเก้า 5 (พิเศษ) (ชุมชนหนองแตงโม)

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
บ่อพักน้ํา คสล. ทุกระยะ 15 เมตร 
รางวี คสล.กว้าง 1.00 เมตร (ข้างเดียว)
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 17/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 15 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay)
และปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

จํานวน 5,009,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเสริมผิวจราจร Overlay เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 7 - 9 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 753 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
5,627 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงผิวทางเท้าเดิม เป็น
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นชุดพิมพ์ลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
3.5 เซนติเมตร (ทับทางเท้าสภาพเดิม) ทางเท้าขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1 – 3.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,609 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า 3,093.25 ตารางเมตร 
(ทั้ง 2 ข้าง) พร้อมปรับปรุงช่องระบายน้ําเดิมและทาสี
คันหิน ขาว-แดง-ดํา (ตลอดเส้นถนนเทศบาล 2)
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 22/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 19 (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านตาเมฆไปโรงสูบน้ําประปา
หนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 457,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-  ค่าปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดขึ้นรูปทางด้วย
1. ดินถมบดอัดแน่น
2. ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
3. วางท่อลอดถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จํานวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน
ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 362 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,810 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 16/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 13 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนนพเก้าล่าง (มาบใหญ่ ซอย 5)
(ชุมชนหนองแตงโม)

จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-  ค่าปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดขึ้นรูปทางด้วย
1. ดินถมบดอัดแน่น
2. ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
3. หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
4. วางท่อลอดถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จํานวน 1 จุด จํานวน 8 ท่อน
ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,488 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 15/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 14 (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า
ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทรโวหาร)

จํานวน 1,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-  ค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย
ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4 - 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร 
(ตามสภาพเดิม) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,530 
ตารางเมตร และปรับปรุงผิวทางเท้าเดิมเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย
ทางเท้าเดิมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร (ตามสภาพเดิม)
หรือพื้นที่ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (ทั้ง 2 ข้าง)
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ลวดลายประติมากรรม 
จํานวน 24 ชุด
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 19/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 18 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

จํานวน 3,223,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าปรับปรุงผิวทางเท้าเดิม เป็นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
ชุดพิมพ์ลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร 
(ทับทางเท้าสภาพเดิม) ทางเท้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
1.2 – 3.1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,655 เมตร หรือพื้นที่
ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า 3,962.1 ตารางเมตร (ทั้ง 2 ข้าง)
พร้อมปรับปรุงช่องระบายน้ําเดิมและทาสีคันหิน 
ขาว-แดง-ดํา (ตลอดเส้นถนนเทศบาล 3)
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 24/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 25 (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ
(ชุมชนสารนารถ)

จํานวน 501,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าปรับปรุงผิวทางเท้าเดิม เป็นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
ชุดพิมพ์ลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
3.50 เซนติเมตร (ทับทางเท้าสภาพเดิม) ทางเท้า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.0 – 2.50 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 321 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางเท้า
ไม่น้อยกว่า 492.55 ตารางเมตร (ทั้ง 2 ข้าง) 
พร้อมปรับปรุงช่องระบายน้ําเดิมและทาสี
คันหิน ขาว-แดง-ดํา
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 25/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 27 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรโวหาร
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

จํานวน 2,546,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-  ค่าปรับปรุงผิวทางเท้าเดิม เป็นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
ชุดพิมพ์ลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร (ทับทางเท้า
สภาพเดิม) ทางเท้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 1,666 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า
2,915 ตารางเมตร (ทั้ง 2 ข้าง) พร้อมปรับปรุง
ช่องระบายน้ําเดิม และทาสีคันหิน ขาว - แดง - ดํา
(ตลอดเส้นถนนสุนทรโวหาร)
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 20/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 17 (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกท่าฉลอง
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เหลือง – แดง จํานวน 4 ต้น ,
ป้ายเตือน จํานวน 2 ป้าย , งานตีเส้นจราจร
สีเทอร์โมพลาสติก และ Ramble Strips
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 2/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 6 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 2 ฝั่ง
พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่ 2) กม. 0+684 ถึง
1+459 (ชุมชนในยาง)

จํานวน 6,083,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักน้ํา ทุกระยะ 15 เมตร รางวี คสล. กว้างข้างละ
1.00 เมตร สองข้างทาง  (หักส่วนท่อระบายน้ํา บ่อพักรางวี
คสล.ออกบริเวณด้านติดกําแพงหลังโรงพยาบาลแกลง) 
และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า
0.05 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า ๗๗๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร พร้อมสัญญาณจราจร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 42/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 1/1 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)
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เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 32,925,600 บาท

งบกลาง รวม 32,925,600 บาท
งบกลาง รวม 32,925,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 897,700 บาท

- สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มๆของพนักงานจ้าง โดยใช้ฐานค่าจ้าง
ขั้นต่ําเดือนละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่
เกิน 15,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง 
ที่ รย 0025/สท.ว 492 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 
เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 และ
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง 
ที่ รย 0030/สท.ว 2591 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 
เรื่อง อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปพ.ศ. 2556 
และตามหนังสืออําเภอแกลงที่ รย.0023.7/ว431 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงาน 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 36,000 บาท

- สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย 
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นาย
จ้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 22,344,000 บาท

- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 194 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท

- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ 
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 194 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 190 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 192,000 บาท

- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ปวยโรคเอดส์ 
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 194 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 190 ลําดับที่ 2

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นได้ตามความเหมาะสม 
การอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ19 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 431,900 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอแกลง ที่ รย.0037.7/028 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2557 ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตกลงสมทบเงิน
เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) เทศบาลตําบล  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 209 ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 176,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าแผงกั้นจราจร 
กรวยยางจราจรสีแดง ป้ายห้ามเข้า ป้ายหยุด ป้ายจอดรถ
ประจําทาง ห้ามเลี้ยวซ้าย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,
แผงไฟหยุดตรวจ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดการจราจร
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 230,300 บาท

- โดยคํานวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555 วิธีคํานวณรายรับจริงประจําปที่ผ่านมา 
(งบประมาณทั่วไป ประจําป 2562) จํานวน 
196,956,998.25 บาท (หักเงินกู้, เงินจ่ายขาดสะสม,
เงินอุดหนุนทุกประเภท) จํานวน 59,081,251 บาท 
คงเหลือ 137,875,747.25 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1/6 (137,875,747.25 x 0.00167) 
เป็นเงิน 230,252.49 บาท ปัดเศษเป็น 230,300 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส (อกคม)1004/54 
ลงวันที่ 29 มกราคม  2557 เรื่อง มติคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านจัดการมลพิษ ครั้งที่ 6/2556 แห่งมาตรา 89 
และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในอัตรา ร้อยละ 3.5 ของรายรับจาก
ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ (ค่ากําจัดขยะ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 209 ลําดับที่ 1

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
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เงินช่วยค่าทําศพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล 
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561

เงินค่าทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- เป็นไปตาม
    1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
    2. ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ทําขวัญพนักงานเทศบาลและพนักงานราชการ
    3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 
    4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทําขวัญข้าราชการ
และลูกจ้าง พ.ศ. 2546

เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บปวยหรือสูญหาย 
เนื่องจากการทํางานให้ราชการ
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย
เจ็บปวย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้ราชการ 
- เป็นไปตาม
    1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2553
    2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
    3. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
กรณีที่เทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบ
กําหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระยองเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ
ประสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ประกาศ 
ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 2,506,700 บาท

- โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของ
เทศบาล (ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 การสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ถูกต้องครบถ้วน
   3. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
- วิธีคํานวณ รายได้ตามประมาณการรายรับ ประจําป
งบประมาณ 2564 จํานวน 186,858,000 บาท 
หักด้วยพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและ
เงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 
61,525,000 บาท เป็นเงิน 125,333,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 2,506,660 บาท
ปัดเป็น 2,506,700 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 144,100 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วย
ค่าครองชีพ ผู้รับบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 1–16) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,156,800 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 391 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการขอรับ
บําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจํา
จํานวน 11 อัตรา 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว 2444 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554 ในกรณีผู้รับบําเหน็จ
รายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย
ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนสิบห้าเท่า
ของบําเหน็จรายเดือน 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,156,800

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

431,900

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

176,100

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

230,300

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวด
ล้อม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

897,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22,344,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 36,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,506,700

สํารองจ่าย 200,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,156,800

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

431,900

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

176,100

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

230,300

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวด
ล้อม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

897,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22,344,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 36,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,506,700

สํารองจ่าย 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,360,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

144,100

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,219,400 2,856,600 5,325,600 1,964,300 2,615,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 21,300 10,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

240,400 527,300 89,700 247,900

เงินเดือนพนักงาน 293,800 575,300 2,976,800 3,483,200 4,002,400 575,600

เงินอื่นๆ 67,200 186,000

เงินวิทยฐานะ 270,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 565,500 601,200

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,360,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

144,100

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

270,000 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,429,700 2,429,700

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

324,000 324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

270,000 270,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,688,500 16,669,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 124,600 177,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

177,200 1,282,500

เงินเดือนพนักงาน 12,448,900 24,356,000

เงินอื่นๆ 84,000 337,200

เงินวิทยฐานะ 270,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,166,700

เงินประจําตําแหน่ง 324,000 511,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 38,800 29,000 20,000 70,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

204,000 12,000 76,000

ค่าเช่าบ้าน 45,600 48,000 60,000 48,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 678,300 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจ้างเหมาบริการ 420,000 60,000 5,000 9,816,200 744,000 15,000 7,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 100,000 75,900

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000 7,000

ค่าเบี้ยประกัน 14,100

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 153,800 321,600

ค่าเบี้ยประชุม 12,000 12,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

740,000 1,032,000

ค่าเช่าบ้าน 329,400 567,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

120,000 830,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 300,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,916,400 12,983,600

ค่าเช่าทรัพย์สิน 175,900

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 77,000 94,000

ค่าเบี้ยประกัน 50,000 64,100

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

465,000 465,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

8,000 10,000 25,000 9,000 45,000 70,000 30,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

320,000

โครงการคนแกลงแสดง
ศิลป์

100,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ

80,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัด
เลือกภาคตะวันออก
ครั้งที่ 38 เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

8,000,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

420,000 617,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

320,000

โครงการคนแกลงแสดง
ศิลป์

100,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ

80,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัด
เลือกภาคตะวันออก
ครั้งที่ 38 เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

8,000,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

300,000

โครงการจัดพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งใน
ระหว่างพรรษา 3 ครั้ง

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

100,000

โครงการดนตรีเพื่อ
ประชาชน

80,000

โครงการตลาดสีเขียว 40,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลต่างๆ

80,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสูงวัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

300,000

โครงการจัดพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งใน
ระหว่างพรรษา 3 ครั้ง

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

300,000 300,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

100,000

โครงการดนตรีเพื่อ
ประชาชน

80,000

โครงการตลาดสีเขียว 40,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลต่างๆ

80,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสูงวัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

350,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

150,000

โครงการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

97,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

350,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล

20,000 20,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

150,000

โครงการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

97,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

450,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม่

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
อปพร.

150,000

โครงการภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร

60,000

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิ่น

50,000

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

โครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามัน

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด

30,000

โครงการรักษ์พื้นที่สี
เขียว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

200,000 200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

450,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม่

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
อปพร.

150,000

โครงการภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร

60,000

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิ่น

50,000

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามัน

30,000 30,000

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด

30,000

โครงการรักษ์พื้นที่สี
เขียว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลานวัฒนธรรม
ถนนคนเดินเมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

350,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

70,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลานวัฒนธรรม
ถนนคนเดินเมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

920,000 920,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

350,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

70,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการส่งเสริมกีฬาบา
สเก็ตบอลเมืองแกลง

100,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
ฟุตซอล

150,000

โครงการส่งเสริมความรู้
ในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

141,700 141,700

โครงการส่งเสริมกีฬาบา
สเก็ตบอลเมืองแกลง

100,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
ฟุตซอล

150,000

โครงการส่งเสริมความรู้
ในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,332,800

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู่

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

4,000,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,332,800

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู่

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

4,000,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการห้องสมุดเพื่อ
ประชาชน

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

136,000

โครงการอนุรักษ์แม่น้ํา
ประแสร์

90,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านกฎหมาย และหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการอบรมความรู้
ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ

10,000

โครงการอบรมบริหาร
งานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลงและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการห้องสมุดเพื่อ
ประชาชน

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

136,000

โครงการอนุรักษ์แม่น้ํา
ประแสร์

90,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านกฎหมาย และหลัก
ธรรมาภิบาล

20,000 20,000

โครงการอบรมความรู้
ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ

10,000

โครงการอบรมบริหาร
งานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลงและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 200,000 5,000 1,052,000 140,000 20,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 195,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 3,000 410,000 3,000 15,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 10,000 5,000 60,000 20,000 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 780,000 18,000 10,000 7,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 252,000 4,000 3,316,000 5,000 91,500 210,000

วัสดุกีฬา 3,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 10,000 165,000 40,000 50,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 128,700 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,488,300

วัสดุการเกษตร 905,500 5,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 70,000 350,000 355,000 20,000 13,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 13,000 5,000 8,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 7,500 5,000 42,000 85,500 80,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  09:48:44 หน้า : 23/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า

70,000 70,000

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 570,000 2,337,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 209,500 730,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 260,000 411,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 72,000 937,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 726,000 4,604,500

วัสดุกีฬา 13,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 337,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

168,700

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,488,300

วัสดุการเกษตร 910,500

วัสดุก่อสร้าง 140,000 1,248,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 74,000 108,000

วัสดุสํานักงาน 890,000 1,140,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  09:48:44 หน้า : 24/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 16,000 10,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,200

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 58,000 38,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 1,435,000 250,000 410,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 5,000 14,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องส่งขนาด 500 
วัตต์พร้อมขยาย
สัญญาณ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000 5,000 950,000 30,000 50,000 700,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง 23,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  09:48:44 หน้า : 25/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 10,000 36,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

166,000 173,200

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 70,000 176,000

ค่าไฟฟ้า 650,000 2,985,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 101,500 122,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องส่งขนาด 500 
วัตต์พร้อมขยาย
สัญญาณ

72,700 72,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

450,000 2,335,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง 45,700 68,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาอเนกประสงค์ 
(ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ระยอง (วังหว้า))

1,900,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

7,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างจุดรวม
น้ํา คสล. บริเวณถนน
แหลมยาง
ลํารางคึกฤทธิ์ (ชุมชน
แหลมยาง)

100,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยข้างบ้าน
นายโกมินทร์
(ชุมชนในยาง)

100,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยข้าง
ร้านกล่องดินสอ
(ชุมชนหนองแหวน)

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาอเนกประสงค์ 
(ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ระยอง (วังหว้า))

1,900,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

7,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างจุดรวม
น้ํา คสล. บริเวณถนน
แหลมยาง
ลํารางคึกฤทธิ์ (ชุมชน
แหลมยาง)

100,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยข้างบ้าน
นายโกมินทร์
(ชุมชนในยาง)

100,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยข้าง
ร้านกล่องดินสอ
(ชุมชนหนองแหวน)

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยนพเก้า 
ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) 

(ชุมชนหนองแตงโม)

98,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยบ้านนาย
เผชิญ  เฉลียว
(ชุมชนในยาง)

200,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยบ้านปู่เกิด 
(ชุมชนแหลมยาง)

194,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน
ซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอน
มะกอก)

786,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนข้างที่จอด
รถร้านฟิวชั่น
(ชุมชนสารนารถ)

61,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมท่อ
ระบายน้ํา
ซอยแกลงพลาซ่า 
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

1,071,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยนพเก้า 
ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) 

(ชุมชนหนองแตงโม)

98,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยบ้านนาย
เผชิญ  เฉลียว
(ชุมชนในยาง)

200,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยบ้านปู่เกิด 
(ชุมชนแหลมยาง)

194,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน
ซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอน
มะกอก)

786,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนข้างที่จอด
รถร้านฟิวชั่น
(ชุมชนสารนารถ)

61,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมท่อ
ระบายน้ํา
ซอยแกลงพลาซ่า 
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

1,071,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมท่อ
ระบายน้ํา
ซอยหมั่นสมัคร (ชุมชน
แหลมยาง)

424,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา
ถนนนพเก้า 5 (พิเศษ) 
(ชุมชนหนองแตงโม)

600,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
(Overlay)
และปรับปรุงทางเท้า 
ถนนเทศบาล 2
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

5,009,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยพลงช้าง
เผือก 3
(เลี้ยวขวาหลังวัด) (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

131,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมท่อ
ระบายน้ํา
ซอยหมั่นสมัคร (ชุมชน
แหลมยาง)

424,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา
ถนนนพเก้า 5 (พิเศษ) 
(ชุมชนหนองแตงโม)

600,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
(Overlay)
และปรับปรุงทางเท้า 
ถนนเทศบาล 2
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

5,009,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยพลงช้าง
เผือก 3
(เลี้ยวขวาหลังวัด) (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

131,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนบ้านบึง 
- แกลง
ข้างบริษัทโตโยต้า สาขา
แกลง (ชุมชนสารนารถ)

213,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ
ซอยบ้านนายชอุ่ม งามดี 
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

94,800

โครงการปรับปรุงถนน
จากบ้านตาเมฆไปโรง
สูบน้ําประปา
หนองแหวน (ชุมชน
หนองแหวน)

457,000

โครงการปรับปรุงถนน
นพเก้าล่าง (มาบใหญ่ 
ซอย 5)
(ชุมชนหนองแตงโม)

338,000

โครงการปรับปรุงถนน
และทางเท้า
ถนนสุนทรโวหาร ซอย 
5 (ชุมชนสุนทรโวหาร)

1,950,000

โครงการปรับปรุงทาง
เท้าถนนเทศบาล 3
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

3,223,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนบ้านบึง 
- แกลง
ข้างบริษัทโตโยต้า สาขา
แกลง (ชุมชนสารนารถ)

213,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ
ซอยบ้านนายชอุ่ม งามดี 
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

94,800

โครงการปรับปรุงถนน
จากบ้านตาเมฆไปโรง
สูบน้ําประปา
หนองแหวน (ชุมชน
หนองแหวน)

457,000

โครงการปรับปรุงถนน
นพเก้าล่าง (มาบใหญ่ 
ซอย 5)
(ชุมชนหนองแตงโม)

338,000

โครงการปรับปรุงถนน
และทางเท้า
ถนนสุนทรโวหาร ซอย 
5 (ชุมชนสุนทรโวหาร)

1,950,000

โครงการปรับปรุงทาง
เท้าถนนเทศบาล 3
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

3,223,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
เท้าถนนสารนารถ
(ชุมชนสารนารถ)

501,000

โครงการปรับปรุงทาง
เท้าถนนสุนทรโวหาร
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

2,546,000

โครงการปรับปรุง
สัญญาณจราจรบริเวณสี่
แยกท่าฉลอง
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

225,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 
2 ฝั่ง
พร้อมเสริมผิวจราจร 
(Overlay) แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนเกาะหนองโบสถ์ 
(ช่วงที่ 2) กม. 0+684 
ถึง
1+459 (ชุมชนในยาง)

6,083,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

80,000

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
เท้าถนนสารนารถ
(ชุมชนสารนารถ)

501,000

โครงการปรับปรุงทาง
เท้าถนนสุนทรโวหาร
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

2,546,000

โครงการปรับปรุง
สัญญาณจราจรบริเวณสี่
แยกท่าฉลอง
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

225,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 
2 ฝั่ง
พร้อมเสริมผิวจราจร 
(Overlay) แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ถนนเกาะหนองโบสถ์ 
(ช่วงที่ 2) กม. 0+684 
ถึง
1+459 (ชุมชนในยาง)

6,083,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

80,000

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อที่ดิน 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลง
แก้วกล้า

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อที่ดิน 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลง
แก้วกล้า

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
เงิน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
ทอง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
เงิน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
ทอง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ่

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทร
โวหาร

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ่

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทร
โวหาร

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
ควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แหวน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู่
บ้านเอื้ออาทรระยอง 
(วังหว้า)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
ควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แหวน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู่
บ้านเอื้ออาทรระยอง 
(วังหว้า)

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  09:48:44 หน้า : 44/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ยาง

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

12,376,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง

8,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ยาง

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

12,376,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง

8,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

25,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 32,925,600 27,670,600 16,596,300 3,228,500 26,723,300 12,978,000 28,882,000 6,451,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

25,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 31,401,900 186,858,000
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เอกสารงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
       1. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

 2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 

ของ 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

-  ประมาณการรายรับ 
-  ประมาณการรายจ่าย 
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ของ 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

-  ประมาณการรายรับ 
-  ประมาณการรายจ่าย 
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายได้
  ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 11,187,621.96 12,673,064.97 12,464,871.29 12,650,000.00 100% 12,590,000.00
  ค่าจําหน่ายน้ําท่อธาร - - - 0.00 0% 0.00
  ค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 301,250.00 248,000.00 284,850.00 280,000.00 100% 270,000.00
  ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา 2,033,190.00 2,093,465.00 2,172,025.00 2,000,000.00 100% 2,100,000.00
  เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ - 11,533,000.00 1,259,000.00 0% 0.00
  เฉพาะการ
  ดอกเบี้ย - - - 0.00 0% 0.00
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 191,655.87 217,327.59 304,126.02 245,000.00 100% 200,000.00
  รายได้เบ็ดเตล็ด 58,690.00 22,776.93 19,398.45 30,000.00 100% 50,000.00
  รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ - - - 0.00 0% 0.00
  สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์

รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับที่  1



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับที่  1

ผลประโยชน์อื่น
  ค่าขายเศษของ  -  -  - 0.00 0% 0.00
  ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจเดิม)           298,460.00           187,160.00           331,810.37           200,000.00 100%           200,000.00
  ค่าปรับ - - 500.00 5,000.00 100% 5,000.00
  ค่าแรง        1,203,240.00           221,690.00           521,570.00           250,000.00 100%           245,000.00

รวมรายได้      15,274,107.83      27,196,484.49      17,358,151.13      15,660,000.00      15,660,000.00

    



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,880,940.00 1,362,060.00 1,435,080.00 2,603,000.00 100% 3,000,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,220.00 - - 42,600.00 100% 21,300.00
เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 - - 60,000.00 100% 60,000.00
เงินวิทยฐานะ  - - - - 0% -
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 439,216.00 472,220.00           248,220.00           267,300.00 100% 267,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา - - - - 0% -
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,056,285.80 1,231,945.37 1,322,962.57 1,359,300.00 100% 1,377,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 102,282.58 116,330.46 120,818.06 112,000.00 100% 111,900.00
เงินอื่น - - - - - -

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       3,525,944.38 3,182,555.83 3,127,080.63       4,444,200.00       4,837,700.00
รวมงบบุคลากร       3,525,944.38 3,182,555.83 3,127,080.63       4,444,200.00       4,837,700.00

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับที  1



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับที  1

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าพาหนะเหมาจ่าย - - - - 0% -
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่  - - -                      -   0%                      - 
เงินสมทบเงินสะสม  - - -  - 0%  - 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,605.00 31,535.00 25,000.00 50,000.00 100% 30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น - -  -  - 0% -
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - -  -            20,000.00 100% 100,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 103,500.00 103,100.00 103,320.00 120,000.00 100% 120,000.00
ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 - - 42,000.00 100% 42,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - -  -  - 0% -
เงินช่วยเหลือบุตร - -  -  - 0% -
ค่าอาหาร 0.00 0.00 - - 0% -

รวมค่าตอบแทน         190,105.00 134,635.00 128,320.00         232,000.00         292,000.00



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับที  1

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 9,170.00 21,000.00            32,760.00            20,000.00 100% 20,000.00
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (ค่าชดใช้ค่าเสียหาย) - -  -            10,000.00 100% 10,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,900.00 55,600.00 33,600.00 205,000.00 100% 205,000.00
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ค่าออกโฉนดที่ดินประปา) - -            34,720.00  - 0% -
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 26,857.95 53,196.27           137,753.85           250,000.00 100% 420,000.00

รวมค่าใช้สอย 109,927.95 129,796.27 238,833.85 485,000.00 655,000.00
หมวดค่าวัสดุ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - - - - 0% -
ค่าอาหารเสริม (นม) - - - - 0% -
วัสดุดนตรี - - - - 0% -
วัสดุสนาม - - - - 0% -
วัสดุสํารวจ - - - - 0% -



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับที  1

วัสดุสํานักงาน 18,128.79 37,320.57 19,168.21 40,000.00 100% 40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,689.00 13,274.00 29,070.00 10,000.00 100% 10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 2,318.00 1,960.00 2,795.00 10,000.00 100% 10,000.00
วัสดุก่อสร้าง 172,506.56 57,201.23 168,077.44 180,000.00 100% 180,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,600.00 - - 15,000.00 100% 15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 45,814.79 51,869.14            69,124.64            85,000.00 100% 85,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 746,975.00 1,018,650.00        1,028,020.00        1,300,000.00 100% 1,300,000.00
วัสดุการเกษตร - -  -  - 0% -
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - -  -  - 0% -
วัสดุเครื่องแต่งกาย - -  -  - 0% -
วัสดุกีฬา - -  -  - 0% -
วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,310.00 129,179.44 97,245.98 120,000.00 100% 120,000.00
วัสดุการศึกษา - -  -  - 0% -
วัสดุเครื่องดับเพลิง - - - - 0% -
วัสดุอื่น 367,500.00 410,970.00 371,900.00 400,000.00 100% 400,000.00

รวมค่าวัสดุ       1,399,842.14 1,720,424.38 1,785,401.27       2,160,000.00       2,160,000.00
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับที  1

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - 0% 10,000.00
ค่าไฟฟ้า 3,053,943.03 3,122,203.97 3,275,459.52 3,750,000 100% 3,750,000.00
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล - - - - 0% -
ค่าบริการโทรศัพท์ 2,700.00 2,795.00 2,700 5,000 100% 5,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์ - - - 3,000 100% 3,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค       3,056,643.03 3,124,998.97 3,278,159.52       3,758,000.00       3,768,000.00
รวมงบดําเนินงาน       4,756,518.12 5,109,854.62 5,430,714.64       6,635,000.00       6,875,000.00

งบลงทุน 1,712,367.38  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 60,965.52 730,427.29
ครุภัณฑ์สํานักงาน - - 6,542.06 40,200.00 0% -

ครุภัณฑ์การศึกษา - - - - 0%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 683,177.57 - 81,600.00 100% 89,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร - - 109,345.79 235,000.00 100% 246,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - - 40,000.00 22,000.00 0% -
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 300,000.00 - 0% -
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - - 0% -
ครภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000.00 - - - 100% 62,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,000.00 - - - 100% 9,500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน - - - - 0% -
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - - - - 0% -
ครภัณฑ์กีฬา - - - - 0% -
ครภัณฑ์สํารวจ - - - 10,000.00 0% -
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,102.80 - 55,607.48 101,000.00 100% 53,700.00
ครุภัณฑ์อื่น - - - - 0% -
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 17,862.72 47,249.72 118,812.51 250,000.00 100% 250,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,965.52 730,427.29 630,307.84 739,800.00 710,800.00
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,651,401.86 12,956,104.56 1,754,018.69      
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง - - - - 0% -
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง - - - - 0% -
ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง - - - - 0% -
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน - - - - 0% -
ค่าชดเชยผลอาสิน - - - - 0% -
ค่าเวนคืนที่ดิน - - - - 0% -
ค่าถมดิน - - - - 0% -
อาคารต่างๆ - - - - 0% -
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่พัก - - - - 0% -
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - - - 0%
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,651,401.86 12,858,104.56 1,754,018.69 2,193,800.00 100% 1,844,100.00
  1. โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ําประปาบริเวณถนน
แหลมยาง ซอย 5 เชื่อมซอย 7 ต่อกับท่อเมนเดิม 
(ชุมชนแหลมยาง) จํานวน 566,000 บาท
  2. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปาบริเวณ
ถนนโพธิ์ทองฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนโพธิ์ทอง) จํานวน 
626,200 บาท
  3. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปาบริเวณถนน
สุนทรโวหาร จากปากซอย 10 ถึงวงเวียนใน               
(ชุมชนสุนทรโวหาร) จํานวน 651,900 บาท

  4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)  จํานวน 20,000 บาท

- - - - 100% 20,000.00

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 98,000.00 - 420,000.00 100% 250,000.00
คาออกแบบ คาควบคุมงานทจายใหแกเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

- - - - 0% -

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง - - - - 0% -
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,651,401.86 12,956,104.56 1,754,018.69 2,613,800.00 2,114,100.00
รวมงบลงทุน 1,712,367.38 13,686,531.85 2,384,326.53 3,353,600.00 2,824,900.00

งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่นจัดทําแผนที่ข้อมูลสารสนเทศ           500,000.00  - 
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ - -                      -   - 0%                      - 
ค่าใช้จ่ายอื่น - -                      -   - 0%                      - 

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00         500,000.00 0.00 0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00         500,000.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                      -   - - - 0% -
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - - - - 0% -
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - - - - 0% -
เงินอุดหนุนเอกชน  - - - - 0% -

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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งบกลาง
หมวดงบกลาง
ค่าชําระดอกเบี้ย  - - -  -  - 
ค่าชําระหนี้เงินต้น 646,737.50 646,737.50 646,737.50 - 0% -
งบเฉพาะการช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายทั่วไป - -  -                      -   0% -
เงินช่วยพิเศษ  (เงินช่วยงานศพ) - - - 10,000.00 100% 10,000.00
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ - - - - 0%
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 318,588.00 318,588.00 498,564.00 499,000.00 100% 499,000.00
รายจ่ายงบกลางอื่น - - - - 0%
รายจ่ายตามข้อผูกพัน - - - - 0%
สํารองจ่าย - - - 100,000.00 100% 100,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 57,935.00 67,455.00 72,196.00 73,600.00 100% 74,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - - 181.00 4,000.00 100% 6,000.00
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 272,300.00 281,100.00 294,000.00 313,200.00 100% 313,200.00
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รวมงบกลาง       1,295,560.50 1,313,880.50 1,511,678.50         999,800.00       1,002,700.00
รวมงบกลาง       1,295,560.50 1,313,880.50 1,511,678.50         999,800.00       1,002,700.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 11,290,390.38 23,292,822.80     12,953,800.30 15,432,600.00 15,540,300.00



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,660,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 15,660,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 12,590,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากการจําหนายน้ํา
ประปา ปจจุบันมีผูใชน้ําประมาณ 6,900 ราย

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ จํานวน 270,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากการจําหนายมาตรวัด
น้ํา และคาอุปกรณในการติดตั้งมาตรวัดน้ําแกผูใชน้ํา

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 2,100,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากคาเชามาตรวัดน้ํา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 200,000 บาท

เปนรายไดจากเงินฝากธนาคารของกองการประปาฯ ซึ่งมีบัญชี
เปิดไวที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลงและ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา
แกลง

ผลประโยชนอื่น รวม 450,000 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 200,000 บาท

เปนรายไดจากคาตรวจกอกน้ํา คาตรวจสอบมาตรวัดน้ํา คาตรวจ
สอบเสนทอประปาฯ

คาปรับ จํานวน 5,000 บาท

เปนรายไดจากการปรับผูใชน้ําที่กระทําผิดสัญญา ขอบังคับของ
กองการประปา เชน ใชน้ําโดยไมผานมาตรวัดน้ํา หรือทําให
ทรัพยสินของการประปาฯ ชํารุดเสียหาย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง
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คาแรง จํานวน 245,000 บาท

เปนรายไดจากคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา และวางทอ
ประปา คาสํารวจประมาณการ คาธรรมเนียมในการยายมาตรวัด
น้ํา คาขุดเจาะทอเมนประปา คาขุดดินวางทอประปา คาแรงใน
การติดตั้งมาตรคืนกรณีไมชําระคาน้ําประปา คาขยายเขตวางทอ
จายน้ําประปา ฯลฯ

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 50,000 บาท

เปนรายไดจากการเรียกเก็บคาคํารอง ขออนุญาตใชน้ําประปา ขอ
ยกเลิกใชน้ําประปาทั้งประเภทชั่วคราวและถาวร ขอถอนเงิน
ประกันการใชน้ํา คาคํารองขอใหตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ตลอดจน
การโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ําและสําหรับรายไดที่ไมมีงบประมาณตั้ง
รับไวโดยเฉพาะ เมื่อมีรายไดเกิดขึ้นจึงนําเขาเปนรายไดประเภทนี้
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,540,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,837,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,837,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 เปนเงิน 3,000,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการประปา
และตําแหนงหัวหน้าฝายผลิต

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา เปนจํานวน
เงิน 267,300 บาท และจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง
ประจํา ที่ได้รับคาจ้างในขั้นสูงสุดในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อย
ละ 4 หรือร้อยละ 6 ของคาจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําที่ได้รับเงินเดือน หรือคาจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,377,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 111,900 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท.0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ
.2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 6,875,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 292,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก อปท. จํานวน 100,000 บาท

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 20,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้าง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบ หรือควบคุมงานกอสร้างและคณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหายขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานและลูกจ้างของกองการประปา ในกรณีที่มีงานซึ่งจําเปน
เรงดวนต้องทํานอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับพนักงานของกองการประปาตาม
สิทธิ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองการ
ประปา
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ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 205,000 บาท

- คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม
เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งกอสร้างและอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคาบริการ คาจ้างเหมา
แรงงานทําของตางๆ คาสํารวจ-ออกแบบและควบคุม
การกอสร้างคาตรวจสอบและรับรองมาตราฐาน และ
งานเทคนิคตางๆ คาจ้างรับรองแบบการกอสร้าง และ
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจําหนายน้ําประปา
คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาแบบหามสัมภาระ ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
ประกอบกับ
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

- คาติดตั้งไฟฟา จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา
การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษา
ระบบไฟฟาและอุปกรณ์
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 30,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาผานทางพิเศษ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเปน สําหรับพนักงานและลูกจ้าง
ที่เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ
เปนปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 10,000 บาท

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจายเปนคาชดใช้ความเสียหายจากการประกอบ
กิจการประปาและทําให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เชน ทอแตก ฯลฯ
เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 420,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
    - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทอสงจายน้ําประปา
และทรัพย์สิน เชน วัสดุอุปกรณ์ตางๆ ซึ่งไมสามารถ
เบิกจายจากหมวดหรือประเภทรายจายอื่นได้ ประกอบกับ
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 2,160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรา
ยางและวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสารและวัสดุสิ้น
เปลืองอื่น ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา
และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟา และวัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตางๆ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทน
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาดและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน และวัสดุคง
ทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ปูนซีเมนซ์ ทราย อิฐหรือซี
เมนซ์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอพีวีซี ประตูน้ํา ยี
โบลท์ ข้องอ ข้อตอ ลดเหลี่ยม และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อ
ใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปาทอตางๆ ทอน้ําบาดาลและคาวัสดุประกอบและอะไหล
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น้ํากลั่น
แบตเตอรี่ น็อตสกู และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการ
ประปา
- คาวัสดุประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ หัว
เทียน หม้อน้ํา กระจกมองข้างรถยนต์และวัสดุประกอบและ
อะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
และวัสดุสิ้นเปลืองฯ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
ประกอบกับ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จาย ประกอบการพิจารณางบประมาณ
ายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุคงทน
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ สาร
ส้ม คลอรีน โพลิเมอร์ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ ที่ชวยในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําซึ่งใช้ในการผลิตน้ําประปา
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  16:06:48 หน้า : 8/23



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล และวัสดุคงทน
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการประปา
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชนหนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ ไดนร์ ซีพีรอมไดร์ฟ แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟา ตะแกรงกันสวะและ
วัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา 
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,768,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 3,750,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาซึ่งใช้ในการเดินเครื่องมอเตอร์
สูบน้ําดิบและผลิตน้ําประปาตลอดจนคาแก้ไขกระแสไฟฟา
ขัดข้องและบริการอื่นๆ
ประกอบกับ
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดตอประสานงานตางๆ
ของกองการประปา หมายเลข 038-674772 และหมายเลข 
038-886328 ซึ่งใช้ในการเรงรัด ติดตามทวงหนี้ ติดตอ
สวนราชการอื่นตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับ
งานกิจการประปา
เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตราไปรษณียากรและคาเชาตู้ไปรษณีย์
ของกองการประปา
เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเปนสมาชิก
อินเตอร์เน็ต เชน คาธรรมเนียม คาสมาชิก
คาขอใช้เลขหมาย คาเชาเลขหมาย คาเชา
เครื่องอุปกรณ์ และคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน  เป็นเงิน 2,824,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 710,800 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง จํานวน 89,600 บาท

เพื่อจายเปน
- คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 2 คัน ราคา
คันละ 44,800 บาท รวมเปนเงิน 89,600 บาท
- เปนไปตาม
  1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
  2.มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
  3.แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้า 39 ลําดับที่ 52 

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 246,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
1. เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟา สูบน้ําได้ 450 ลิตร/นาที
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท 
- เพื่อใช้สูบฉีดน้ําล้างทําความสะอาดถังตกตะกอน
และถังกรองประปา แหงที่ 2
- เปนไปตาม
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
2.มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 51

2. เครื่องสูบจายสารละลายคลอรีน  จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายคลอรีน จํานวน 1
 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวั

นที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตราฐานครุภัณฑ์)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 35

3. เครื่องสูบจายสารละลายปูนขาว  จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายปูนขาว จํานวน 1
 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่
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สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตราฐานครุภัณฑ์)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 37

4. เครื่องสูบจายสารละลายสารส้ม จํานวน 55,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายสารส้ม จํานวน 1
 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตราฐานครุภัณฑ์)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 33

5. เครื่องสูบจายสารละลายโพลิเมอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายโพลิ
เมอร์ จํานวน 1 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ํา
ประปา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
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มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตราฐานครุภัณฑ์)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 34

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 62,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
1. เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง แบบตั้ง
โต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง
ในการผลิตน้ําประปา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตราฐานครุภัณฑ์)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 9

2. เครื่องวัดความขุน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความขุน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการตรวจวัดความขุนของน้ําประปาในการผลิตน้ําประปา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตราฐานครุภัณฑ์)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 267
 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเปน
- คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท
- เพื่อใช้งานในโรงผลิตน้ําประปา ที่โรงสูบน้ําประปา
หนองแหวน และโรงผลิตน้ําประปาแหงที่ 2
เปนไปตาม
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 267 ลําดับที่ 11

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 53,700 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว
จํานวน 23,000 บาท  
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร
ยาว จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อใช้สําหรับปฎิบัติงานในกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไมน้อยกวา 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไมน้อยกวา 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์รางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics 
ไมน้อยกวา 360x360 dpi
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563และเปน
การจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 266 ลําดับที่ 8 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 7,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้สําหรับปฎิบัติงานในกิจการประปา ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
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กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563และเปน
การจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 271 ลําดับที่ 38 

3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน  23,200 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA
จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเปนเงิน 23,200
 บาท เพื่อใช้ในกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เปนไปตาม
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563และเปน
การจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
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พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 267 ลําดับที่ 13 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เชน มอเตอร์ไฟฟา ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา ตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟา เพื่อผลิตน้ําประปา หม้อแปลงไฟฟา เครื่องจายสารเคมี 
ฯลฯ เปนต้น
เปนไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,114,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1,864,100 บาท
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- เพื่อจายเปน 
1. คากอสร้างโครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา
บริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อมซอย 7 ตอกับทอเมน
เดิม (ชุมชนแหลมยาง) จํานวน 566,000 บาท
    - เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการขยายเขตทอเมนจายน้ํา
ประปาบริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อมซอย 7 ตอกับทอเมน
เดิม โดยใช้ทอ HDPE ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 100 มม
. PN 6 Class 100 ความยาวไมน้อยกวา 1,275 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป
.13/2563 
(เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 11 หน้า 5 โครงการที่ 5)

2. คากอสร้างโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนน
โพธิ์ทองฝงทิศเหนือ (ชุมชนโพธิ์ทอง) จํานวน 626,200 บาท
    - เพื่อจายเปนคากอสร้างปรับปรุงทอเมนจายน้ํา
ประปา บริเวณถนนโพธิ์ทองฝงทิศเหนือ โดยใช้ทอ HDPE ขนาด
เส้นผานศูนย์กลาง 100 มม. PN 6 Class
100 ความยาวไมน้อยกวา 1,130 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่
ป.12/2563 
(เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 11 หน้า 4 โครงการที่ 3)
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3. คากอสร้างโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา
บริเวณถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10  จนถึง
วงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร)  จํานวน 651,900 บาท
    - เพื่อจายเปนคากอสร้างปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาบริเวณ
ถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10  จนถึงวงเวียนใน โดยใช้
ทอ HDPE ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 225 มม. PN 6 Class100
 ความยาวไมน้อยกวา 364 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.11/2563 
(เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 11 หน้า 3 โครงการที่ 1)

4. เงิดชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คาK) จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คาK) และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.(กวจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คาK) ไว้ในสัญญาจ้างกอสร้าง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ํา ทอจาย
น้ําประปา โรงสูบน้ําและอาคารตางๆ ฯลฯ เปนต้น
เปนไปตาม
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
3.เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบกลาง  เป็นเงิน 1,002,700 บาท
งบกลาง รวม 1,002,700 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายสมทบให้แกลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บปวย
ถึงแกความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน โดยจายสมทบ
เปนรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง โดยประมาณทั้งปี
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 74,500 บาท

- เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จํานวน 5% ของคาจ้าง
พนักงานโดยใช้ฐานคาจ้างขั้นต่ํา เดือนละ 1,650 บาท และใช้
ฐานคาจ้างสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท
ตามหนังสือ
    1. สํานักงาน กจ., กท., และก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
    2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    3. หนังสือสํานักงาน กจ., กท., และก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อนําเงินสํารองจายไปใช้จายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวมเทา
นั้น

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือพิเศษให้พนักงานและลูกจ้างที่ตาย
ระหวางรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 313,200 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายได้ประจําปี 2564 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํารายเดือนของกองการ
ประปา จํานวน 3 อัตรา
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายได้
  ดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมรายได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รายได้อื่น
  เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30%        2,718,300.04        2,756,826.03        2,894,727.53        3,000,000.00 -2.00%        2,940,000.00
  ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%        4,530,500.08        4,594,710.04        4,824,545.89        5,000,000.00 -2.00%        4,900,000.00
  บําเหน็จรางวัล ร้อยละ20% 1,812,200.03 1,837,884.02 1,929,818.36 2,000,000.00 -2.00% 1,960,000.00

รวมรายได้อื่น       9,061,000.15       9,189,420.09       9,649,091.78      10,000,000.00       9,800,000.00
รายได้
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
  กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 1,354,152.00        1,317,054.00        1,796,774.00        1,900,000.00 -5.26%        1,800,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

  เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย      ทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 96.16 230.20 552.55 1,000.00 0.00% 1,000.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา
  ดอกเบี้ยรับจํานํา 10,654,480.69 11,798,899.34 11,942,341.26 12,700,000.00 -5.51% 12,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
  รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 9,400.00              1,000.00 0.00%              1,000.00

รวมรายได้      12,008,728.85      13,116,183.54      13,749,067.81      14,602,000.00      13,802,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น      21,069,729.00      22,305,603.63      23,398,159.59      24,602,000.00      23,602,000.00



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินประจําตําแหน่ง            90,000.00            90,000.00            90,000.00            90,000.00 0.00%            90,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา        1,428,059.00        1,512,973.45        1,503,459.00        2,000,000.00 0.00%        2,000,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินเบี้ยกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       1,518,059.00       1,602,973.45       1,593,459.00       2,090,000.00       2,090,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รวมงบบุคลากร       1,518,059.00       1,602,973.45       1,593,459.00       2,090,000.00       2,090,000.00
งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
สถานธนานุบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด            17,200.00            17,400.00            19,000.00            20,000.00 0.00%            20,000.00
ค่าพาหนะเหมาจ่าย            66,000.00            66,000.00            66,000.00            66,000.00 -100.00%                      - 
ค่าสมนาคุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว            23,490.00            24,000.00            18,960.00            22,000.00 -9.09%            20,000.00
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่           100,600.00            98,400.00           100,000.00           120,000.00 65.00%           198,000.00
เงินสมทบเงินสะสม           143,130.00           151,600.00           150,694.00           280,000.00 -10.71%           250,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            45,000.00            27,000.00            35,300.00            50,000.00 0.00%            50,000.00



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ค่าตอบแทนพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าเช่าบ้าน            49,200.00            56,400.00            68,200.00            60,000.00 100.00%           120,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล            33,565.00              1,830.00            14,594.00           300,000.00 0.00%           300,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าอาหาร           139,600.00           138,400.00           138,100.00           150,000.00 0.00%           150,000.00

รวมค่าตอบแทน         617,785.00         581,030.00         610,848.00       1,068,000.00       1,108,000.00
หมวดค่าใช้สอย
ค่าอากรแสตมป์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,049.84            20,499.84            20,720.16            40,000.00 0.00%            40,000.00



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ
 อปท. 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ            39,551.00              2,365.00              7,865.20           100,000.00 -20.00%            80,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าเช่าอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต              2,230.00              1,000.00              2,200.00              4,000.00 -75.00%              1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 10.00% 2,000.00
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย              6,027.31              6,027.31              6,025.20            15,000.00 -33.33%            10,000.00
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม 0.00 0.00 0.00              5,000.00 0.00%              5,000.00
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              9,600.00              9,600.00              9,600.00            10,000.00 100.00%            20,000.00
ค่าวารสาร              3,470.00              2,430.00              1,800.00              4,000.00 -25.00%              3,000.00



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ค่าสอบบัญชี            60,000.00            60,000.00            28,000.00            60,000.00 -33.33%            40,000.00
ค่าอากรแสตมป์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง 0.00 0.00 0.00            10,000.00 0.00%            10,000.00
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์              6,305.00                900.00              7,580.00           100,000.00 -20.00%            80,000.00
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                      -   0.00 0.00            20,000.00 0.00%            20,000.00

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 0.00 0.00 17,350.00            20,000.00 0.00%            20,000.00
รวมค่าใช้สอย         159,233.15         102,822.15         101,140.56         399,000.00         341,000.00

หมวดค่าวัสดุ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุดนตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุสนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุสํานักงาน            36,748.21            32,152.70            39,555.08            70,000.00 0.00%            70,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,507.00                      -                        -                5,000.00 0.00%              5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว              3,198.00              2,452.00              4,458.00              3,000.00 133.33%              7,000.00
วัสดุก่อสร้าง 10,693.20                      -                  710.00            70,000.00 -28.57%            50,000.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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.....................................................
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              1,550.00                      -                        -              10,000.00 0.00%            10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              1,090.00                580.00                694.00              4,400.00 -9.09%              4,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์              9,840.00            17,145.00            37,170.00            50,000.00 0.00%            50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมค่าวัสดุ           64,626.41           52,329.70           82,587.08         212,400.00         196,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า            32,895.72            34,645.27            34,304.95            55,000.00 0.00%            55,000.00
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล              1,136.34              1,033.62              1,006.87              3,000.00 0.00%              3,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าบริการโทรศัพท์              9,054.61              9,219.28              8,465.00            10,000.00 0.00%            10,000.00
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.....................................................
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40.00% 3,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์              1,683.00              1,737.00              3,795.00              3,000.00 0.00%              3,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค           44,769.67           46,635.17           47,571.82           76,000.00           74,000.00
รวมงบดําเนินงาน         886,414.23         782,817.02         842,147.46       1,755,400.00       1,719,000.00

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน 57,200.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00% 15,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 33,300.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00



2560 2561 2562 2563 ยอดต่าง (%) 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ
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.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,700.00 0.00 40,725.00 0.00 0.00% 2,800.00
ครุภัณฑ์อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,900.00 0.00 55,725.00 0.00 51,800.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง
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.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

อาคารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงบลงทุน 84,900.00 0.00 55,725.00 0.00 51,800.00

งบรายจ่ายอื่น
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.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวดรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ            76,300.00            79,100.00            79,100.00            90,000.00 0.00%            90,000.00
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30%        2,718,300.04        2,756,826.03        2,894,727.53        3,000,000.00 -2.00%        2,940,000.00
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%        4,530,500.08        4,594,710.04        4,824,545.89        5,000,000.00 -2.00%        4,900,000.00
บําเหน็จรางวัล 20%        1,812,200.03        1,837,884.02 1,929,818.36 2,000,000.00 -2.00% 1,960,000.00
รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมรายจ่ายอื่น       9,137,300.15       9,268,520.09       9,728,191.78     10,090,000.00       9,890,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น       9,137,300.15       9,268,520.09       9,728,191.78     10,090,000.00       9,890,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบกลาง
หมวดงบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร        1,206,238.16        1,124,715.98        1,281,395.57        2,000,000.00 -10.00%        1,800,000.00

งบเฉพาะการช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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.....................................................
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท., ก.บ.ท            98,092.09                      -   0.00 0.00 0.00% 0.00
สํารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล           258,152.00           268,436.00           240,174.00           265,000.00 5.66%           280,000.00
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.....................................................
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รวมงบกลาง       1,562,482.25       1,393,151.98       1,521,569.57       2,265,000.00       2,080,000.00
รวมงบกลาง       1,562,482.25       1,393,151.98       1,521,569.57       2,265,000.00       2,080,000.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     13,189,155.63     13,047,462.54     13,741,092.81     16,200,400.00     15,830,800.00



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,602,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 13,802,000 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด รวม 1,800,000 บาท

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 1,800,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุด ในปงบประมาณที่ผานมา
เป็นเกณฑ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 1,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2561  ถึงเดือนกันยายน 2562  เป็นเกณฑ

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 12,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 12,000,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562  เป็นเกณฑ        

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ 

รายได้อื่น  เป็นเงิน 9,800,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 2,940,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําป 2563 เพื่อ
จัดสรรให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง
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ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 4,900,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําป 2563 เพื่อ
จัดสรรเป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล            

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,960,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิประจําป  2563 เพื่อ
จัดสรรเป็นเป็นเงินรางวัลประจําป
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,830,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,090,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,090,000 บาท
เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล 
ผูมีสิทธิไดรับตามหนังสือสํานักงานจ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว1046 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,000,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาจางประจําพนักงานสถานธนานุบาล
ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนานุบาลฯ และ จายเปนเงิน
ปรับปรุงคาจางประจําป 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,108,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาล 
ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวย
คาเชาบานพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได 
-เปนไปตามหนังสือสํานักงานจ.ส.ท.ที่มท 0801.5/ว 1480 
ลงวันที1่1กรกฎาคม 2559  
      

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท

-สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
สถานธนานุบาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 198,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาตอบแทนผูบริหารทองถิ่น และคาตอบแทน
สําหรับผูตรวจการสถานธนานุบาล และผูปฏิบัติหนาที่แทน
ตามหนังสือสํานักงานจ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว1282 ลงวันที่ 15  
กรกฎาคม  2563
-คาตรวจทรัพย์รับจํานําที่เก็บรักษา, คาตรวจทรัพย์รับจํานํา
ประจําปใหแกเจาหนาที่ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท 
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 
 

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 250,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาเงินสมทบเงินสะสมใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตรารอยละ 10 ของคาจางประจํา  
-เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยเงินสะสมและ
เงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมที่ได
แกไขเพิ่มเติมใหมถึง พ.ศ.2535)

คาอาหาร จํานวน 150,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาลไดตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท  กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น วาดวยการจายเงินคาอาหารประจํา
วันทําการของ พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2549 ประกาศ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549    
       

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการและพนักงาน
สถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติหนาที่ในวันจําหนายทรัพย์หลุด 
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 
ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2551  
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เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการการครองชีพชั่วคราว
ไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่  
17  มีนาคม 2558  

ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 161,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาจางเหมาใหบุคคลภายนอกกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความ รับผิดชอบของผูรับจาง
หรือการจางเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ ของสถานธนานุบาล 
-เปนไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่  15  
มกราคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตามกฎหมาย ของสถานธนานุบาล       

คาธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมอื่นๆ ของสถานธนานุบาล   

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล  

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาปรับปรุงและรักษาโปรแกรมเครือขาย
เชื่อมโยงกับสํานักงาน  จ.ส.ท.   

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 20,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
สถานธนานุบาล  
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คาวารสาร จํานวน 3,000 บาท

-สําหรับจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อนํามาใชบริการ
ประชาชนสถานธนานุบาล 

คาสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาตรวจสอบบัญชี เพื่อจายใหสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชี หรือผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ 
และรับรองการเงินของสถานธนานุบาล  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท

คารับรอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มรับรองแกผูมาตรวจงาน
สถานธนานุบาล หรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการของ
สถานธนานุบาล
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และที่แกไขเพิ่มเติม 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาที่พัก คาขนยายให
แกพนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการใน และนอก
ราชอาณาจักร  และคาใชจายที่จําเปนใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาล

โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล
วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปและอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 120,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ของสถานธนานุบาล   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง
ของสถานธนานุบาล  

ค่าวัสดุ รวม 196,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปน
-คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ฯลฯ
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
-คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชนผังแสดงวงจรตางๆฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7,000 บาท

สําหรับจายเปน
-คาวัสดุคงทน เชน กรอบรูป มีด ถาด แกวหนา จานรอง ฯลฯ
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู ไมกวาด ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปน
-คาวัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ อางลางมือ โถสวม ฯลฯ
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
-คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563  16:05:28 หนา : 6/14



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปน
-คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ฯลฯ
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถจักรยานยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ
-คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบรก หัวเทียน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
- เปนไปตาม
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม  2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปน
-คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล ( Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 74,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อสําหรับจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานสถานธนานุบาล 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม  2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงาน
สถานธนานุบาล 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนคาโทรศัพท์ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ และอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ 
ของสถานธนานุบาล     

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ (GFMIS) คาดวงตราไปรษณีย์ คาเชาตูไปรษณีย์ 
และคาธรรมเนียมอื่นที่ใชในราชการเทศบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,000 บาท

  เพื่อสําหรับจายเปนคาใชจายโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล 
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งบลงทุน  เป็นเงิน 51,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,800 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 15,700 บาท

1.จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว       จํานวน 6,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
- สามารถปรับระดับและหมุนรอบได
- ขนาดกวางไมนอยกวา 64 cm.  สูงไมนอยกวา 115 cm. 
ลึกไมนอยกวา 75 cm.
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ป 2562 และจัดจางตาม
ราคาทองตลาดโดยประหยัด ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น) (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนาที่ 39 ลําดับที่ 53)

2. จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง       จํานวน   9,700   บาท
รายละเอียดดังนี้ 

  - ชนิดตั้งโต๊ะ
 - เปนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ป 2562 และจัดจางตาม
ราคาทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น) (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 11 หนาที่ 39 ลําดับที่ 54)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 33,300 บาท

1. สัญญาณกันขโมย 1 ชุด พรอมติดตั้ง  จํานวน  33,300  บาท
    รายละเอียดดังนี้
  - เปนระบบกันขโมยแบบไรสาย พรอมอุปกรณ์ติดตั้ง
  - มีกลองควบคุมหลักรองรับอินเตอร์เน็ต
   - ตัวจับการเคลื่อนไหว PIR  
  - อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกพื้นที่
  - beamหนาตาง 2 เสนไรสาย  ยิงไกล 10 m.
  - ตัวจับการงัดประตู/หนาตาง
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ป 2562 และจัดจางตาม
ราคาทองตลาดโดยประหยัด ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
 มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น) (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนาที่ 40 ลําดับที่ 55)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2,800 บาท

1. จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 1 เครื่อง    
จํานวน 2,800  บาท
 รายละเอียดดังนี้
- มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366x768pixel
- มี Refresh  Rate ไมนอยกวา 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1
-เปนไปตาม
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนาที่ 40 ลําดับที่ 56)

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 9,890,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 9,890,000 บาท

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 90,000 บาท

 -เพื่อสําหรับจายใหแกสํานักงาน จ.ส.ท.ตามที่กําหนดใหตั้งไว
โดยคํานวณจากกําไรสุทธิในปที่ลวงมาจากงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงินที่ไดมีการตรวจสอบและรับรองแลว 
-เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยเงินคาใชจาย
ฝายอํานวยการ พ.ศ.2563  

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% จํานวน 2,940,000 บาท

-เพื่อสําหรับจายเปนเงินบูรณะทองถิ่นใหแกเทศบาล
-เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการจัดสรร
เงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2557ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/
ว151.1 ลงวันที่  30  มกราคม  2557   
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ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 4,900,000 บาท

 -เพื่อสําหรับจายสมทบเปนเงินทุนหมุนเวียนใชในกิจการ
สถานธนานุบาลเปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวย
การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว151.1 
ลงวันที่ 30  มกราคม 

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,960,000 บาท

-เพื่อสําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําปใหแกเจาหนาที่ในสวน
ของ จังหวัด อําเภอ เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล และ
สํานักงาน จ.ส.ท.
-เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการจัดสรร
เงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวน-
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 29มกราคม 2557 
และเปนไปตามระเบียบสํานักงานจ.ส.ท. วาดวยคาจาง
คาตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส(ฉบับที่ 14 )พ.ศ.2557 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่  30  มกราคม  2557
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งบกลาง  เป็นเงิน 2,080,000 บาท
งบกลาง รวม 2,080,000 บาท

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเปน  คาชําระดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแกลง  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2555 เปนเงิน 5,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
เปนเงิน 6,000,000.-บาท เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2560 เปนเงิน
 5,000,000.- บาท  รวมวงเงิน  16,000,000.- บาท ซึ่งเสีย
อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจํา 12 เดือน+เพิ่ม 1% ตอป 
และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เปนเงิน 30,000,000.- บาท 
เสียอัตราดอกเบี้ย ( MOR-2%ตอป )
- เพื่อจายเปน คาชําระดอกเบี้ยเงินกูเกินบัญชีธนาคารออมสิน 
สาขาแกลง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เปนเงิน 9,000,000 บาท
เสียอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจํา12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ตอป  
และสัญญาตอทายครั้งที่ 1  เมื่อวันที่   26   ตุลาคม 2553   
เปนเงิน 10,000,000.- บาท และสัญญาตอทายครั้งที่2 เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2556 เปนเงิน 11,000,000.-บาท และบันทึกแกไข
เพิ่มเติมครั้งที่  3 เมื่อวันที่   28 พฤศจิกายน  2561 เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย โดยเสียอัตราดอกเบี้ย ( MOR-2.00% ตอป )  
 บันทึกแกไขเพิ่มเติมครั้งที่4   เมื่อ  27   มิถุนายน   2562 
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยเสียอัตราดอกเบี้ยดังนี้

กรณีที่คงเงินฝากไมต่ํากวาจํานวน 9,000,000.- บาท 
คิดดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ตอป 
กรณีที่คงเงินฝากไมเต็มจํานวน  9,000,000.- บาท 
สวนที่มีเงินฝากคงไว คิดดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12 เดือนบวก
เพิ่ม 1% ตอป เงินกูสวนที่เกินกวาเงินฝากคงไวเสียอัตราดอกเบี้ย
( MOR-3.75%  ตอป)  วงเงินกูเบิกเกินบัญชี จํานวน
 21,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย ( MOR-3.75% ตอป ) 
บันทึกแกไขเพิ่มเติมครั้งที่  5 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 
เพิ่มวงเงินกูเบิกเกินบัญชีอีก 30,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย
( MOR-3.75% ตอป ) รวมเงินกูเบิกเกินบัญชีตามสัญญาทั้งสิ้น
 60,000,000.- บาท และรวมถึงเปนคาธรรมเนียมพรอมดอกเบี้ย
เงินกูเบิกเกินบัญชีกับธนาคารอื่นที่ทําการขอกูเพิ่มอีก
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เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจายตามขอผูกพันเพื่อสงเปนเงินสมทบเงิน
สวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล 
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ผานมา 
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